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Somos do tamanho dos nossos sonhos
 Desta forma, chegamos à nona edição, imprimindo grandes sonhos que se 
realizaram. Além das muitas novidades e atrações, este número traz uma compilação 
do que foi o Onne Luxo, o primeiro Fórum Sul-Americano do Negócio do Luxo, 
um evento sonhado e construído por uma equipe comprometida. Considerado 
pela mídia especializada como um dos melhores eventos de negócios realizados no 
Rio Grande do Sul nos últimos tempos, desmistificamos o mercado do novo luxo, 
apresentando técnicas e modelos de gestão vencedoras, com excelente conteúdo 
didático, possíveis de serem implementadas em nossas empresas, dentro da nossa 
realidade econômica.   
 E, mais uma vez, falando em experiências vivenciais transformadoras, trouxemos 
a pintura hiper-realista do talentoso e multifacetado Patrick Rigon, capa desta edição. 
A riqueza de nossa cultura está estampada no novo Multipalco Eva Sopher, sua 
programação artística de alta qualidade, aliada à função social, e o que falta para a 
conclusão das obras. 
 E o show não para quando a OPUS entra em cena. E, falando em palco, TV 
e cinema, o nome do momento é o ator Rainer Cadete, que conta sobre sua 
trajetória e seu primeiro papel como protagonista na telona. A força do design e da 
cultura colaborativa é contemplada numa entrevista com o criativo Edson Matsuo. 
 Se o assunto é tendência, Claudia Bartelle revela o que se viu na semana de 
moda de alta-costura de Paris para o outono/inverno 2019. Alexandre Taleb mostra 
a incrível feira Pitti Uomo, uma intersecção entre o tangível e o intangível no mundo 
da moda masculina. O Circuito Onne Decoração traz ideias e projetos singulares 
de profissionais de arquitetura. Vamos viajar? Enquanto Gramado brilha por aqui, na 
Flórida o destino é um luxo só: Bal Harbour. 
 Enfim, fica o convite para descobrir um pouco mais sobre entretenimento, 
música, saúde, gastronomia, comportamento, compras e outras novidades que 
realizem a leitura dos seus desejos. 
Boa leitura.

Capa: Obra de Patrick Rigon

Marcelo Tovo e João de Lucena
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UNIVERSO 
A obra singular e exuberante 
do artista Patrick Rigon 
Por Fábio André Rheinheimer - arquiteto, artista visual 
e curador independente 

 Em 2014, cheguei mais cedo do que o previsto para 
a abertura do Salão de Artes de Novo Hamburgo e, 
guiado por um misto de curiosidade e excitação, nesta 
minha primeira participação como artista neste tipo de 
evento, adentrei o Espaço Cultural Albano Hartz, curioso 
para ver as demais obras selecionadas e interagir com 
os colegas. Após alguns momentos, percebi uma bela 
obra que se destacava das demais e que, à distância, me 
deixava em dúvida quanto à técnica. Já mais próximo, 
redobrada a atenção, constatei sem dúvidas que, 
devido à ausência das marcas características do pincel, 
se tratava de uma fotografia. Porém, alguns minutos 
depois, este ledo engano foi desfeito pela etiqueta ao 
lado, que informava claramente: pintura. Desde então, o 
impacto que a pintura hiper-realista de Patrick Rigon me 
proporcionara, ainda permanece a reverberar entre as 
mais agradáveis lembranças deste momento. 
 Agora, transcorridos quatro anos, eis que surge 
uma oportunidade de entrevistar este profissional 
multifacetado, cujo o currículo reflete seu universo 
pictórico singular (e toda a sua inquietação artística), 
onde, dentre as inúmeras atividades listadas, estão o curso 
de Design, iniciado na UFRGS em 2007 e concluindo na 
POLITO (Turim - Itália) em 2012, passando por diversas 
exposições de arte e premiações, até sua bem-sucedida 
participação no campo da publicidade e desfiles de 
moda. Para esta entrevista, fui gentilmente recebido pelo 
artista, com um saboroso café, numa manhã cinzenta de 
inverno, em sua residência-atelier, em Porto Alegre.

ONNE&ONLY 13
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Continuas atuando na área do design? De que maneira isto 
ainda te interessa?
 Gosto muito de design – tanto de produtos quanto do design 
gráfico – e ainda atuo, principalmente em projetos que tangem a 
criação artística. 

Atualmente, em teu trabalho, como se organiza esta relação 
entre arte e design? Há interação entre ambas as áreas?
 Não creio que exista uma interação tão explícita e consciente 
entre meus trabalhos de arte e design, mas obviamente é apenas uma 
bagagem que alimenta as duas atuações, ambas partem do mesmo 
olhar e de alguma forma se conversam.

Diante de tua pintura, se percebe claramente que tens um 
entendimento estético apurado. Quais são tuas referências no 
campo da arte? E de que forma elas te influenciaram?
 Cinema, música, literatura, fotografia, a natureza, minhas próprias 
vivências, fotógrafos como Jan Saudek, ULDUS, Pierre et Gilles e o 
cinema fantástico de Jodorowsky são bons exemplos de coisas que 
me cativam e me marcam... tudo me serve de bagagem e inspiração. 
A qualquer momento, lendo uma frase, uma certa emoção vinda 
numa canção, inesperadamente algo pode me saltar aos olhos, algo 
que se conecta diretamente com o profundo em mim e traz à tona 
uma nova imagem toda pronta e plena de significado.

A exposição Pele Agridoce, realizada em 2015, na Galeria 
Península, em Porto Alegre foi tua primeira individual. Qual 
era a tua expectativa para esta exposição?
 Minha única e sincera expectativa era passar a noite do vernissage 
bebendo champagne com alguns amigos – isso já seria bastante 
divertido – e que após um mês as obras retornassem para casa. E 
bem... nada disso aconteceu.

Nos últimos anos, as várias premiações recebidas em salões 
de arte favorecem uma maior visibilidade de teu trabalho. 
Como isto repercutiu? Houve alguma mudança significativa? 
 Não tenho grandes respostas para isso... hahahaha.

O hiper-realismo, ou fotorrealismo, acentuou sua presença 
na cena artística, a partir do final de 1960, especialmente em 
Nova York e na Califórnia, nos Estados Unidos. Tens algum 
artista deste período como referência?
 A princípio, quando comecei a pintar, não cheguei a pensar em 
uma escola, algum estilo e totalmente desconhecia o termo “hiper-
realismo”. O realismo ou hiper-realismo não era algo que eu almejava 
ou tenha estudado e planejado, apenas fiz, apenas deixei fluir/brotar 
a arte da forma que me era natural e espontânea, a forma que eu 
sabia. Mais tarde é que fui conhecer o termo quando assim me 
classificaram, então acabei conhecendo outros artistas hiper-realistas 
contemporâneos e me encantando por vários deles como, por 
exemplo, o argentino Diego Gravinese.

 As obras hiper-realistas, em especial do final de 1960, serviam-se 
das informações disponibilizadas pela fotografia, nas quais o mundo 
era o objeto das pinturas. Em teu trabalho, observa-se um foco 
voltado a questões mais particulares. Como surgem os temas de tuas 
pinturas?
 Desde o início minha temática nunca foi uma escolha, é algo 
que me surgiu, veio, são imagens intimistas que brotam prontas, 
normalmente autobiográficas, expressando sensações em torno de 
minhas vivências, falando de forças e opressões, tocando o indizível 
e o singular, me surgem em forma alegórica, carregadas de uma 
simbologia que talvez só faça sentido pra mim, mas que podem ser 
livremente interpretadas. 

Nas tuas obras, embora a figura humana permaneça como 
elemento-chave fundamental, também se observam insetos e 
muitas flores na composição. Fazes alguma pesquisa quanto a 
estes elementos secundários, ou são apenas representações 
frutos da criatividade?
 Os animais, insetos e plantas estão diretamente conectados a uma 
simbologia íntima e servem para interpretação e leitura das obras.
Por exemplo, as abelhas – que emprego repetidas vezes – para mim 
sempre estão ligadas a um equilíbrio cósmico primordial e sagrado, 
o inseto que como “bug” invade e corrompe nosso sistema falso. O 
pequeno ser que carrega em si o dualismo em harmonia, como yin e 
yang, portando consigo o doce do mel e a dor do ferrão. 

Patrick, desde quando a arte está presente em tua vida? Como 
tudo começou?
 O olhar artístico, sensível e contemplativo, a afinidade e a 
curiosidade com o intangível da arte, uma certa habilidade manual, o 
desejo de interpretação e expressão criativa estão presentes desde 
sempre comigo, fazem parte de mim. Entretanto, meu envolvimento 
com a pintura propriamente é muito mais recente. Morei por um 
tempo na Itália, quando então tive a oportunidade de visitar grandes 
museus pela Europa, numa imersão viva na história da arte, sentindo 
toda aquela energia do berço do renascimento, vendo pessoalmente 
obras arrebatadoras e a aura de seus artistas, que ainda pulsa no ar. 
De alguma forma – prepotente ou não – aquilo me despertou o 
desejo de pintar. Comecei a pintar em 2012, já no Brasil, da forma mais 
autodidata e despretensiosa possível: pintando apenas para mim, sem 
cogitar a hipótese de realizar alguma exposição ou “virar artista”. Na 
época ainda trabalhava apenas com design, e a pintura foi ocupando 
pequenos intervalos de tempo como um hobby, apenas pelo prazer 
do ato criativo. As obras foram nascendo, até o dia em que recebi a 
proposta de realizar uma exposição individual, na Galeria Península, 
em Porto Alegre, já em 2015. O sucesso e a repercussão positiva 
foram uma grande surpresa para mim, não parei mais de produzir, 
foram surgindo convites para novos trabalhos e novas exposições. A 
arte como profissão foi (e ainda é) um mundo totalmente novo (e às 
vezes maluco) que se abre, adentro e deixo fluir,  espontâneo assim 
como nasceu.    

E o que te levou a buscar uma formação na área do design?
 Gostaria de escolher algo onde pudesse canalizar minha veia criativa 
de alguma forma, porém não tinha referências ou conhecimento de 
artistas que vivessem apenas de sua arte e, ao mesmo tempo, não 
sentia ter vocação para licenciatura, então acabei optando pelo design.

Fala um pouco de tuas vivências a partir de realidades tão 
distintas como a brasileira e a italiana, durante o curso de 
Design. Quais foram as influências mais significativas deste 
período de estudos?
 Sem dúvidas o que mais me influenciou não foi a universidade 
propriamente, mas sim a facilidade de viajar, tendo a possibilidade 
de visitar grandes museus, feiras e galerias, tanto de arte quanto de 
design, tendo contato direto com tudo.
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foi um grande desafio que aceitei encarar. O convite surgiu através 
da vodka Absolut. Estavam desenvolvendo uma grande campanha 
composta por várias atividades artísticas interligadas, que culminariam 
em um comercial de TV em defesa da população trans, com shows 
musicais de artistas trans – Linn da Quebrada e As Bahias e a Cozinha 
Mineira – e meu grafite no minhocão. A campanha nasceu em 
resposta aos movimentos retrógrados que ganhavam mídia no país 
no momento, grupos LGBTfóbicos e conservadores de viés político-
religioso que também invadiam o mundo das artes, com exposições 
sendo duramente criticadas, invadidas ou canceladas. Foi uma linda e 
corajosa resposta. Hoje também um ponto de selfies e bandeira de 
resistência no Minhocão! 
 
Neste momento, no Rio de Janeiro, apresentas pinturas e 
videoperformance na individual “Pocket Expo”. Como está 
sendo a receptividade?
 A abertura da Pocket Expo foi uma festa inesquecível! Nesta 
exposição, além das pinturas, é a primeira vez que apresento uma 
videoperformance – gostei muito da experiência de explorar e 
misturar outras mídias que complementam, interagem e reforçam 
o diálogo com as pinturas – e a receptividade do público tem sido 
ótima e de muito carinho!

Como está tua agenda neste segundo semestre de 2018? 
Quais eventos poderias adiantar?
 Para variar, com muitas coisas acontecendo simultaneamente e 
outras que ainda irão surgir pelo caminho. Uma que posso adiantar é 
minha próxima exposição individual que acontecerá em Porto Alegre 
na Fundação ECARTA, entre os meses de setembro e outubro. 

Transitas profissionalmente entre áreas distintas: design, 
arte e moda. Como surgiu a oportunidade de participar de 
campanhas publicitárias e desfiles? Era algo que almejavas?
 Nunca sonhei entrar no meio da moda. Por ser alguém um 
tanto fora do padrão, em momento algum cogitei essa possibilidade. 
Porém, nos últimos anos o mercado da moda e grandes marcas 
têm gradualmente se aberto a novos públicos, novos corpos, 
novos movimentos, novos gêneros, quebrando regras de padrões, 
explorando novas estéticas e tentando abraçar minorias que antes não 
tinham  nenhuma representatividade. Aos poucos, modelos negros, 
LGBTQIs e corpos considerados fora do padrão foram conquistando 
mais espaço e maior visibilidade. Durante minha primeira exposição 
de arte, em 2015, dei algumas entrevistas para jornais locais, cadernos 
de cultura etc. Nisso fui visto e convidado para um teste de comercial, 
pois “tinha o perfil” que buscavam. Fiz o comercial e foram surgindo 
novos convites para outros trabalhos como modelo, principalmente 
para campanhas que abraçam a diversidade, moda genderless, 
transgeneridade ou com temática ligada à androginia. De início topei 
pela diversão, porque eram trabalhos legais com pessoas interessantes, 
ainda sem consciência do impacto que representa minha presença 
nesses espaços. Participando de campanhas para grandes marcas – 
Gang, C&A, Adidas, etc. – logo percebi que a “diversão” tinha virado 
uma profissão paralela ao meu trabalho com arte. 

A tua participação na bela campanha da C&A foi muito 
significativa. Como isto repercutiu? Houve polêmica?
 Sim, foi uma campanha muito linda, marcante e que repercutiu 
positivamente. Depois ainda fiz novos trabalhos para a marca. 

O estilista Ronaldo Fraga, um dos maiores nomes da moda 
nacional, várias vezes te convidou para desfilar. Fale um pouco 
desta experiência nas passarelas.
 Ronaldo é um grande amigo, que conheci quando criei estampas 
para suas coleções. Minhas artes fizeram parte de três coleções 
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do estilista e também desfilei para ele algumas vezes no São Paulo 
Fashion Week. Sempre com seus desfiles icônicos, impactantes, lindos 
e carregados de poesia. Tive também a honra de abrir um de seus 
mais marcantes desfiles, com um casting composto só por modelos 
trans, o que a jornalista fashion Lilian Pacce denominou como um 
marco na história da moda brasileira.

As tuas pinturas também foram objetos da coleção do estilista 
Ronaldo Fraga. Como este convite aconteceu?
 Os tecidos de suas coleções estavam sendo produzidos pela casa 
de estamparia “Casa Rima”, para quem eu já havia criado estampas 
algum tempo antes. Quando o estilista e a Casa criaram a parceria, 
precisavam de um tipo de criação artística específica que dialogava 
com meu trabalho e, então, me convidaram.

Atualmente, no meio da moda, diante da diversidade de apelos 
estéticos pouco convencionais, a beleza facilita ou atrapalha? 
Ela ainda é fundamental?
 Ainda existe e é predominante um padrão de beleza fruto de 
dominâncias culturais, nascido de uma construção social eurocentrista 
e heteronormativa. 
 O caminho de desconstrução e inclusão ainda será longo, porém, 
felizmente hoje não existe mais apenas “A” beleza ideal, inicia-se um 
movimento de muitas belezas. A beleza da diversidade, as belezas 
que habitam fora dos padrões convencionais, as belezas de diferentes 
etnias, estilos, corpos e gêneros. Há espaço para tudo e todos. Padrões 
de beleza começam a ser desconstruídos e ressignificados, grupos 
antes excluídos têm se fortalecido, conquistando espaço, respeito e 
visibilidade, e parte do mercado já tem percebido este movimento e 
abraçado isso.

Como foi participar da exposição coletiva “inLoco”, em junho, 
em São Paulo?
 Foi lindo, muita gente boa reunida, a exposição estava realmente 
imperdível. 

Fala um pouco da experiência de grafitar um prédio inteiro no 
Minhocão, em São Paulo.
 Foi uma grande aventura. Já havia criado murais anteriormente, 
como no Cais do Porto em Porto Alegre a convite do Santander 
Cultural, porém nada daquela dimensão. Pintar um prédio inteiro 
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TV / Cinema

Como foi atuar desde pequeno?
 A minha primeira experiência com as artes cênicas foi aos nove 
anos de idade em uma colônia de férias de teatro em Brasília. Foi 
onde vi que aquela brincadeira, que eu já fazia em casa – de ser 
outras pessoas – poderia ser levada a sério e também ser feita junto 
com adultos. Quando fiz 15 anos, entrei para a oficina Teatrando 
Montagem, com direção da Adriana Lodi, e fiquei lá por três anos. 
Foi ali que eu comecei mesmo a minha carreira profissional. Minha 
primeira montagem foi Revolução na América do Sul, de Augusto 
Boal, e depois O Mouro e Do Brasil. Ficávamos um ano investigando 
símbolos que tinham por trás do tema que escolhíamos para a 
apresentação, e tudo era feito por nós: texto, direção, figurino, 
iluminação, produção e apresentação. Era um espaço cultural muito 
completo, que dava uma noção do fazer teatral como um todo, de 
forma contínua. Foi muito importante quando percebi que o teatro 
e as artes cênicas eram mais que uma profissão, para mim foi um 
sentido de vida, um lugar onde consegui descobrir mais sobre eu 
mesmo e me encontrar.

Qual o grande aprendizado que ficou desta época?
 Lembro da sensação que foi ir pela primeira vez a um espetáculo 
de teatro, já me apresentando. Foi uma emoção única, inesquecível. 
Um jogo muito sofisticado, que com disciplina se transformava em 
arte e essa arte me ajudava a sintetizar o mundo de uma forma 
que me interessava, e também servia como um palco de catarse, de 
autoconhecimento mesmo, de coisas minhas. É um mergulho infinito.

Nunca teve dúvidas de que seria ator?
 Desde a escola eu falava que era ator. Minha primeira série 
na TV foi com 16 anos para a TV Escola. Costumo brincar que a 
gente não mora nos pontos de exclamação nem nos pontos finais, 
nós moramos nas reticências, estamos sempre entre alguma coisa, 
nada é definitivo. Eu me sinto um artista e posso expressar essa 
arte de várias formas – cantando, compondo, produzindo, dirigindo, 
escrevendo, atuando. Outro dia mesmo minha mãe perguntou por 
que eu não lanço um CD de músicas sertanejas, e meu filho também 
me questionou por que eu não virava youtuber... Na arte, são tantas 
possibilidades, eu posso ser um cantor de música sertaneja e também 
um youtuber. Ter várias vidas em uma só me fascina.

Você tem carreira no cinema, teatro e TV. Destacaria algum 
papel? 
 Na TV, eu destacaria dois, o Doutor Rafael, de Amor à Vida – que 
tinha um relacionamento com a Linda, uma menina com autismo, 
interpretada brilhantemente pela Bruna Linzmeyer. Foi uma linda 
história de amor que eu me orgulho muito em ter ajudado a contar. 

VÁRIAS VIDAS EM

UMA

Ressalto também o Visky, de Verdades Secretas, personagem que foi 
um presente e me deu oportunidade de me transformar, além de 
ter sido muito divertido fazê-lo. Foi o momento em que senti que 
colocaram uma lente de aumento no meu trabalho. No cinema, 
meu primeiro filme, Cine Holliúdy – inclusive fiz a sequência, Cine 
Holliúdy 2, que será lançada em breve – do Halder Gomes, foi algo 
que eu sempre quis muito fazer. Outro filme foi Polícia Federal – A 
Lei é Para Todos, a maior bilheteria nacional do ano passado. Fiquei 
muito feliz de ter participado de um filme com esse impacto. E o 
Jonas, de Virando a Mesa, meu primeiro protagonista no cinema.

Como Jonas, de Virando a Mesa, quais foram os desafios?
 Desconstruir para construir um novo personagem a partir 
das informações do texto, da minha intuição e da troca com os 
colegas do filme. Em especial, porque o Jonas era um policial, com 
habilidades no pôquer, então eu tive que mergulhar nesses dois 
universos – assistir algumas séries, alguns filmes. Virando a Mesa tinha 
características de um filme “Tarantinesco”. Sempre que perguntavam 
para o diretor, Caio Cobra, ele dizia que Virando a Mesa era sobre 
o filme Brokeback Mountain da perspectiva dos cavalos (risos). E 
com muito senso de humor, conseguiu construir essa atmosfera que 
foi deliciosa de participar. Foram dias de convívio, de crescimento 
pessoal e profissional, e muita diversão.

O ator brasiliense Rainer 
Cadete, apesar dos 31 

anos recém-feitos, conta 
com larga trajetória no 

palco, na telinha e na telona. 
Rainer poderá ser visto em 

seu primeiro papel como 
protagonista no cinema, 

no filme Virando a Mesa, 
com estreia marcada para 

setembro. Esbanjando 
simpatia, conversou com a 

Revista Onne & Only sobre 
sua carreira e projetos 

profissionais. 

SÓ
Fotos de  Wallace Nogueira:  Rainer Cadete em Virando a Mesa
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Como você se descreveria?
 Costumo brincar que sou um homem-ponte, que quero sempre 
ser ponte em tudo – entre pessoas, entre sentimentos, entre a arte 
– e nunca um muro. Curto essas imagens.

Sonho realizado.
 Fazer o Jonas, de Virando a Mesa.

 Sonho não realizado.
 Ainda vou realizar: fazer o Jonas, em Virando a Mesa 2.

Além do longa Virando a Mesa, quais são os próximos 
projetos?
 Tem a estreia do Virando a Mesa, em setembro, e do Cine 
Holliúdy 2. Tem também um projeto que apresentei sobre o teatro 
opinião, que está para estrear na TV Cultura e o longa-metragem de 
Os Carcereiros – um projeto que fiquei muito feliz de participar, de 
uma série premiada em Cannes, com um diretor conterrâneo que 
faz muito tempo eu queria trabalhar, o José Eduardo Belmonte. E um 
filme, chamado Intervenção, também com a direção do Caio Cobra, 
escrito pelo Rodrigo Pimentel, que estou fazendo agora. No teatro, 
o projeto de um solo, Ouvir é Amar, de Gabriel Chalita, que devo 
estrear no segundo semestre desse ano. 

Como você se preparou para o personagem?
 Acho que tive quase um mês para me preparar, logo fiz uma 
dieta bem rigorosa, fui para a academia, pratiquei box, muay thai, 
intensifiquei meus exercícios físicos. Treinei com o Tiago Félix, o 
mesmo que me preparou para Êta Mundo Bom, um professor 
sensacional que eu conheci em Nova Iorque e estava no Brasil na 
época do Virando a Mesa. Pratiquei com a minha fonoaudióloga, Rose 
Gonçalves, com quem já trabalho há alguns anos. Com a direção e 
as referências que o Caio Cobra passava, o Jonas surgiu. Também fui 
a alguns jogos de pôquer e chamei alguns amigos para jogarem na 
minha casa. Foi bem interessante essa parte porque o personagem é 
um expert, e eu nunca tinha jogado.

Jonas é um mocinho não perfeito, você acha que essa é a 
característica dos novos heróis?
 Eu acredito que ninguém é perfeito. Mesmo que você seja um 
mocinho ou herói, independente da função arquetípica que você 
esteja desenvolvendo no projeto, acho que a perfeição nunca é o 
caminho, porque é preciso um equilíbrio, as coisas são feitas pelo lado 
luz e pelo lado escuro da coisa. Sempre busco nos meus personagens, 
por mais que eles aparentem ser perfeitos, onde estão as sombras 
deles, o que é aquilo que eles não contariam, qual a forma que eles 
se “desapresentariam”. Uso como técnica e acaba humanizando os 
personagens, pois todos temos isso dentro da gente, temos muitos 
caminhos e crescemos e desenvolvemos aquilo que alimentamos. 

O que tem de Rainer Cadete em Jonas? 
 Atrair gente fora da casinha (risos).

Se não fosse ator, o que seria? 
 Eu cursei psicologia e cinema na universidade, mas gosto muito 
da minha profissão. Me sinto privilegiado de poder exercê-la.

Como é seu dia a dia?
 O meu dia a dia é muito em função do equilíbrio entre meu 
trabalho, minha família e meus amigos. Acabo triangulando muito 
entre três cidades: Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Tento ter como 
rotina praticar exercícios físicos, me alimentar bem, ir ao teatro, ao 
cinema, ter bastantes encontros com pessoas que despertam coisas 
boas em mim como meu filho, Pietro. 

O que curte fazer nas horas vagas?
 Gosto de ir ao teatro, ao cinema, de fazer qualquer coisa com 
meu filho, com meus amigos, com a minha família, gosto muito de 
estar perto de pessoas. E, quando estou sozinho, procuro ler um bom 
livro, ou assistir minhas séries, estou sempre assistindo alguma série. 
Também gosto de estar em contato com a natureza – sempre que 
posso procuro estar perto da natureza, que é um refúgio, recarrega 
minha vida, minha alma, minhas energias, me purifica. Fo
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Rainer contracena com a atriz Monique Afradique no filme Virando a Mesa
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Moda - Claudia Bartelle

Boinas, fascinators e voilettes
 Inspirada nos looks das mulheres da realeza 
britânica e no charme atemporal do estilo francês, a 
ordem é enfeitar a cabeça com acessórios/chapéus 
femininos e delicados. 
 
Giorgio Armani Prive | Chanel | Dior

Penas e plumas
 Tem para todos os gostos: o total feather rosa 
usado por Kaia Gerber na apresentação da Valentino, 
ou os apliques discretos no casaqueto da Chanel 
desfilado por Grace Elizabeth. Seja na proporção que 
for, as plumas e penas remetem à elegância e luxo, ou 
seja, perfeito para festas black tie. E estão súper in!
 
Chanel | Valentino | Fendi5TENDÊNCIAS DA SEMANA

Laços
 Um elemento que evoca a feminilidade 
tradicional, mas que surge mais empoderado do 
que nunca. Podem ser pomposos, despretensiosos, 
geométricos… O importante é chamar a atenção e 
ficar em evidência!
 
Giorgio Armani Prive | Valentino | Giambattista Valli

 No que depender das apresentações da semana haute couture de Paris 
para o outono/inverno 2019, vem por aí uma temporada muito chique, com 
a retomada de estilos clássicos. Elegância e sofisticação predominam, apesar de 
não ter faltado a pitada de ousadia que sempre tem sua vez em toda semana de 
moda. Entre as tendências mais marcantes, algumas se destacam além da esfera 
de desfiles e alta moda, e chegam à vida real, influenciando nossos próprios looks. 
E servem como belas inspirações para nossas produções de moda festa!
 Estas são as cinco trends que observei e me chamaram a atenção:

DE MODA DE ALTA COSTURA
        PARIS OUTONO INVERNO 2019
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Capas
 Por último, a trend mais forte da temporada. Capas, capas e mais capas! 
Assimétricas, volumosas, fluídas, decoradas, lisas, bordadas… Foram tantos tipos 
de capas que é difícil lembrar de todas. Mas isso não significa que passaram 
despercebidas. Além do impacto visual dos tecidos esvoaçantes, as capas trazem 
sempre uma conotação de força e poder. Mais um reflexo do incrível movimento 
de empoderamento feminino atual.
 
Zuhair Murad | Valentino | Ralph and Russo

Cintura marcada
 A silhueta feminina nos desfiles teve a cintura 
marcada por cintos, amarrações e outros elementos. 
No lado clássico vimos vestidos ladylike em diversos 
tons de nude na Dior. E com a proposta mais edgy, 
se destacaram os looks modernos e fierce da 
Givenchy com cintos metalizados, combinados com 
outros detalhes do mesmo material, que remetem a 
armaduras de guerra.
 
Dior | Givenchy | Elie Saab

1V

V
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PITTI UOMO, 

 Duas vezes ao ano, o grupo organiza a feira de negócios Pitti 
Uomo, a maior e mais importante feira de moda masculina e estilo 
de vida do mundo, onde durante os quatro dias de evento passam 
por lá os homens mais charmosos, elegantes e chiques do mundo, 
totalizando centenas de pessoas por dia. Não é apenas a tradicional 
imagem de homens bem-vestidos sentados na mureta mais famosa 
no mundo da moda que inspira, mas o verdadeiro tesouro se 
encontra dentro do evento, onde, além dos stands de cada marca, 
cada indivíduo ali presente está ditando tendências mundiais, o que se 
usará nas próximas estações. 
 A Pitti Uomo acontece em Florença, o berço do renascentismo 
e uma das cidades mais bonitas e encantadoras do mundo. Eu 
particularmente adoro Florença e moraria tranquilamente lá. Este 
ano estive pela quinta vez na feira, a 94ª edição, que aconteceu entre 
os dias 12 e 15 de junho e contou com 1240 marcas (sendo 561 
internacionais). 
 O evento é um aglomerado de criatividade traduzida em 
elementos artísticos, é o encontro do real com o abstrato, o útero de 
ideais criativos da indústria da moda da próxima estação. Não é de 
se espantar que o tema desta edição foi POP - Pitti Optical Power 
(Poder Óptico de Pitti), um festival virtual-visual para estimular a visão 
em novos horizontes e percepções criado por Sergio Colantuoni. 

 Entre vários eventos da feira, preciso ressaltar os convidados e 
eventos especiais, como a inauguração da exposição Fanatic Feelings - 
Fashion Plays Football (Sentimentos Fanáticos - A Moda Joga Futebol), 
um projeto da Fondazione Pitti Immagine, cujos curadores foram 
Markus Ebner e Francesco Bonami. A exposição ressaltou a influência 
que o futebol exerce sobre a moda, assim como na construção 
da imagem masculina. Além disso, a exposição incluiu alguns rostos 
conhecidos como Neymar, David Beckham e até Zidane.
 O espaço Scandinavian Manifesto (Manifesto Escandinavo) inseriu 
marcas escandinavas em ascensão e já estabelecidas. Fora as marcas de 
roupa masculina, também estavam presentes itens das cenas artísticas 
e de culinária nórdica. Na Sala della Ronda, aconteceu o I Go Out, o 
projeto que retratou a paixão pelo “ar livre” e esportes relacionados 
à natureza. Estavam expostas coleções esteticamente impecáveis, 
combinando estilo e performance, funcionalidade e design, qualidade, 
durabilidade e design. O estúdio Andrea Caputo recriou no espaço 
um cenário interativo e autossustentável, animado pelas experiências 
e relacionamentos entre o digital e o físico. 

Quem não ouviu falar da Pitti Immagine, certamente precisa conhecer! É a plataforma 
de eventos da indústria da moda italiana que inclui feiras dos mais variados mercados. 
O objetivo é selecionar e apresentar produtos de qualidade, estilo inovador e ressaltar 
a relevância social e cultural. 

Por Alexandre Taleb *

POR DENTRO DA 

MUITO ALÉM DO VISÍVEL

Estilo - Alexandre Taleb

Alexandre Taleb em Florença

Geralmente, na feira, alguns influenciadores internacionais ficam sentados 
e encostados na mureta para ver as pessoas passarem

Alexandre Taleb no centro de Florença com os maiores alfaiates de Portugal a caminho do castelo Pitti onde é a feira Pitti Uomo
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 Como eu disse anteriormente, a Pitti Uomo é a intersecção entre 
o tangível e o intangível no mundo da moda masculina, e é muito, 
muito além da mureta, mas também muito além da feira. Às 17h, 
quando acaba a feira entre esses dias, todas centenas de homens 
elegantes, com seus melhores ternos e acessórios, dirigem-se ao 
centro de Florença para tomar café, invadindo as praças da cidade. 
Agora, imagine esses elegantes homens de terno, chapéu, óculos 
incríveis, sapatos e todos tipos de acessórios rodando pela cidade e 
sentados nos cafés?! Isso mesmo, uma cena de filme de Hollywood... 
Uma feira que não se restringe apenas a um evento, mas é muito mais. 
 Nesses dias de feira, a marca Montblanc, ícone dos melhores 
acessórios de couro como malas, bolsas e mochilas, guiada pelo 
estilo do pioneirismo desde 1906, apresentou a novíssima coleção 
#MY4810. Uma nova linha de malas (trolleys) em cinco tamanhos 
diferentes, projetada para atender às necessidades de exploradores 
e aventureiros urbanos. Reunindo a mecânica alemã, a tecnologia 
japonesa de alta performance e o savoir-faire italiano, a linha de 
malas trolley #MY4810 combina a funcionalidade necessária para 
as demandas de viagens com estilo simples e urbano. Trata-se de 
um estilo moderno, durabilidade excepcional e funcionalidades 
inteligentes. A Monblanc fez uma festa incrível para festejar esse 
evento, uma badalada festa com os maiores influencers do mundo 

e convidados especiais, em um palacete italiano nos arredores de 
Florença, com um dos melhores buffets da Itália, regado das melhores 
bebidas. Para essa incrível festa somente dois influencers do Brasil 
foram convidados, entre esses dois eu, Alexandre Taleb.
Os principais recursos da incrível mala #MY4810 incluem:
• Opção de personalização com as iniciais do proprietário.
• Etiqueta (tag) retrátil, para ter os dados pessoais sempre à mão, 
mas bem escondidos.
• Chaveiro com laço para manter as chaves seguras e no lugar 
certo, para que sejam encontradas facilmente quando necessário.
• Vários bolsos no interior e no exterior, um dos quais com a 
tecnologia de proteção Montblanc (revestimento de bloqueio RFID) 
para aumentar a proteção contra a leitura não autorizada, cópia e/ou 
adulteração de dados pessoais.
• Bolsa destacável e intercambiável em bolsas selecionadas, que 
também podem ser usadas sozinhas, como um pequeno portfólio. 
Bolsas de couro intercambiáveis disponíveis em duas versões: couro 
liso preto e couro Saffiano com decoração de camuflagem cinza.
• Sistema de abertura inovador, com encaixe magnético em bolsas 
selecionadas, permitindo que a bolsa seja aberta com apenas uma 
mão e fechada, a seguir, facilmente.

(*) Alexandre Taleb é Consultor de Imagem, 
assessorando pessoas e empresas a atingir 
autenticidade, credibilidade e autoconfiança através 
da imagem pessoal.
www.imagemdesucesso.com.br
www.alexandretaleb.com.br
+55 11 97545.9707

Alexandre Taleb e o alfaiate Alexandre Won com o CEO Montblanc

Alexandre Taleb com o ator Hugh Jackman na festa da Montblanc

Café da manhã no Relais Santa Croce Baglioni Hotels 

Alexandre Taleb com o ator Adrien Brody na festa da Montblanc

Shooting Montblanc  - nova mala em Florença Fo
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Festa da Montblanc nos jardins de um palácio típico da região da 
Toscana. São casas residenciais que alugam para eventos.
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Angélyca La Porta - Moda Masculina

mann

 
 A temporada de Moda Primavera/Verão 2018-19 europeia foi 
considerada como uma das mais produtivas da última década. Ficou 
evidente que a diversidade será a nova onda de consumo, 
consolidando algumas tendências que começaram a despontar 
com o fenômeno do street e do sportswear em comunhão com a 
alfaiataria e a alta-costura. Então, anota aí as dicas. 

Androginia - Um dos moods das temporadas anteriores, a 
androginia invade de vez o closet de ambos os sexos. Marcas como 
Dolce & Gabbana mostraram essa versatilidade na passarela e que 
já pegou nas ruas!
 
Cores e monocromáticos invadem o cotidiano - As cores 
vão desde o vermelho, magenta, alaranjado, os azuis, esverdeados, 
amarelo ao tom pastel. Dica: Seja ousado e experimente um look 
em combinações monocromáticas ou encare em uma das peças 
para quebrar a monotonia. Essa é a pegada da estação mais quente 
do ano!

Listras, o novo hit da estação - Apesar de o xadrez continuar 
forte, agora em versões quadriculadas, o hit da vez são as listras 
verticais e também horizontais. Dica: As listras verticais podem e 
devem ser usadas por pessoas mais baixas, pois alongam a silhueta. 
Também são indicadas para pessoas acima do peso, desde que as 
listras não sejam largas demais.  

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 TENDÊNCIAS 
PARA O VERÃO 2018/19

   
Maxicasaco - A tendência oversized derivada do streetwear, que
começou nas últimas temporadas, segue forte nos maxicasacos
com modelagens que cobrem as coxas, deixando o homem com a
armadura ideal para enfrentar um mundo cada vez mais competitivo
bem ao estilo Matrix. O fenômeno XXL também se encontra nas
calças amplas e confortáveis e, especialmente, nas maxicamisas, que
assumem a aparência de túnicas. Dica: Use com cautela, pois você
pode aparentar mais idade e até ganho de peso! Por isso, a modelagem
mais acertada é aquela que veste bem e deixa tudo no lugar!

Sportswear - Muito além de uma peça básica, ou simplificada, 
estilistas de todo o mundo mostram que esse estilo cultiva uma 
relação muito próxima aos valores que pautam o comportamento 
de consumo da nossa sociedade. A diferença está na qualidade dos 
materiais, modelagem e design sofisticado que, unidos, agregam 
valor à roupa. Looks superesportivos com tecidos comfy como o 
moletom, até os mais sofisticados e estilosos com a construção da 
alfaiataria em tecidos nobres, a exemplo da marca Ralph Lauren. 

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

Androginia

 Louis Vuitton  Kenzo Sportswear Listras e maxicasaco
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 Centenas de empresas partícipes manifestaram seu entusiasmo 
com a possibilidade de aplicação das técnicas vencedoras de gestão 
do mercado do Luxo em seus empreendimentos. E o “gostinho 
de quero mais” ficou na maioria dos participantes. O e-book 
preparado após o Fórum, com os principais tópicos, mantém vivo 
na mente dos participantes os momentos mágicos de informação e 
deslumbramento com as soluções práticas, objetivas e na maioria das 
vezes inovadoras que o setor oferece.
 O segundo Fórum vem por aí e, em 2019, muito mais informação 
e inovação para empresas da indústria, comércio e serviços serão 
apresentados.
 Por enquanto vamos, nesta edição da Revista Onne & Only, 
proporcionar informações complementares sobre os temas 
abordados para que você, caro leitor, receba aquilo que prometemos 
nos anúncios do Fórum: desmitificar o Luxo, mostrar o seu novo 
DNA e apresentar ideias e soluções para manter seu negócio à 
frente e com crescimento fora do comum. Vamos também lembrar 
os principais momentos para que você possa divulgar entre seus 
amigos e colaboradores suas novas ações na busca de diferenciação, 
fidelização, encantamento e da qualidade total.

Fórum Onne Luxo

O EVENTO QUE
Fórum Sul-Americano do  Negócio do Luxo

ENCANTOU
O PÚBLICO DO RS

Depois dos incontáveis depoimentos 
positivos e favoráveis, e dos inúmeros 
likes e comentários das redes sociais, 

podemos dizer que a história dos 
eventos coorporativos em Porto 
Alegre já tem duas fases: a.F e d.F 

(antes do Fórum, depois do Fórum). 
Mesmo parecendo pretencioso, 
o que importa realmente é que 
indiscutivelmente o Fórum veio 

para ficar, e o debate dos assuntos 
abordados só está no começo.

Hique Gomes

Plateia lotatda

Palco do evento
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que a comunicação explícita não apresenta, mas que desencadeia no 
consumidor o desejo de consumir, perpetuando em sua mente marcas 
e produtos que serão acessados automaticamente e continuamente. 
A semiótica ajuda e fortalece os gatilhos que estimulam o consumo 
e permite aos consumidores alcançarem realização e satisfação ao 
consumir. 
 Representando a Maison Du Luxe de São Paulo, Claudio Diniz, a 
seguir, evidenciou o perfil do consumidor brasileiro do Luxo, seu novo 
DNA, suas preferências e seu comportamento diante das mudanças 
no cenário econômico mundial. A compreensão do processo 
de transição do Luxo tradicional para o Luxo contemporâneo é 
fundamental para o êxito de qualquer empresa, e principalmente 
pessoas, neste promissor setor. O Luxo passou por uma evolução que 
precisa ser incorporada na execução dos processos que o envolvem, 
onde novas regras e conceitos já estão estabelecidos. A simplicidade 
e a experiência são palavras de ordem e devem ser priorizadas: o 
Luxo das experiências transformadoras em detrimento do Luxo que 
acumula bens.

 O Fórum, com uma organização impecável, foi aberto com a 
apresentação magnífica de Hique Gomez, tocando o hino nacional 
ao violino em uma versão original, criativa e deslumbrante, assim 
como pretende o mercado do Luxo. Um artista de Luxo não 
poderia faltar neste Fórum. O espetáculo materializou um dos tantos 
propósitos do evento: melhorar nossa autoestima, apesar de todos 
os problemas que estamos enfrentando em nosso país, reforçar a 
nossa pujança e a força do nosso povo para colocar nosso estado e 
nosso país na cena nacional e mundial, através da criação, produção 
e comercialização de produtos de excelência e qualidade total. A 
beleza do hino, a perfeita execução e a emoção que tomou conta 
do ambiente deram uma injeção de ânimo e um breve avant-goût 
do que viria pela frente.
 Após o preâmbulo dos idealizadores e a exibição dos vídeos 
corporativos das empresas apoiadoras, sem as quais um evento desta 
magnitude não poderia ter sido realizado, iniciou-se a exposição dos 
temas.
 Antes dessa descrição, desejamos registrar a participação 
massiva das mais diversas entidades e associações que ajudaram a 
divulgar o evento e promover as ideias do Fórum, significando que 
há unanimemente um profundo desejo por inovação, renovação e 
adoção de uma nova mentalidade empresarial para fazer face aos 
desafios dos novos tempos. Não estamos numa época de mudanças, 
mas sim numa mudança de época.
 Com a plateia lotada, iniciando o ciclo de palestras, Clotilde Perez, 
pós-doutora em Design Thinking entre tantas outras qualificações, 
apresentou uma visão empreendedora das técnicas de semiótica 
que precisam ser incorporadas na comunicação, a fim de garantir 
a atenção e compreensão dos consumidores para suas ações 
promocionais. O uso da semiótica como ferramenta é um dos fatores 
decisivos para o sucesso das empresas de Luxo e pode ser aplicado 
por todas que pretendem explorar esta vantagem competitiva. É o 

O ESPETÁCULO MATERIALIZOU 
UM DOS TANTOS PROPÓSITOS 

DO EVENTO: MELHORAR 
NOSSA AUTOESTIMA, 

APESAR DE TODOS OS 
PROBLEMAS QUE ESTAMOS 
ENFRENTANDO EM NOSSO 

PAÍS, REFORÇAR A NOSSA 
PUJANÇA E A FORÇA DO 

NOSSO POVO PARA COLOCAR 
NOSSO ESTADO E NOSSO 
PAÍS NA CENA NACIONAL 

E MUNDIAL, ATRAVÉS DA 
CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E 
COMERCIALIZAÇÃO DE 

PRODUTOS DE EXCELÊNCIA E 
QUALIDADE TOTAL. 

Claudio Diniz

Clotilde Perez

Clotilde Perez

Hique Gomes
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 O professor André D’Angelo, autor do livro “Precisar, não 
precisa”, na sequência, ressaltou a importância e as etapas da criação 
de uma marca forte e de sucesso para o mercado do Luxo e, porque 
não, premium. A receita está clara: é preciso incorporar e fortalecer 
seus atributos para que no decorrer da sua existência se estabeleça 
como fonte de inspiração e desejo. Marcas são muito mais que logos, 
devem contar uma história e, através dela, conquistar adeptos para o 
consumo contínuo.
 Qual empresa não enfrenta diariamente inúmeros problemas 
com os quais se debater e solucionar? Ani Mari Hartz, professora 
de Marketing e de Marketing de Luxo na ESPM Sul, dando 
prosseguimento ao Fórum após a parada para o coffee break, 
divulgou uma metodologia comprovadamente eficaz de resolução 
de problemas, através da coleta de informações, envolvimento das 

 Na continuação, Sonia Helena Santos, professora da graduação 
e pós-graduação da FAAP, explanou sobre o atendimento de 
excelência e os meios para obtê-lo. Colocou o “dedo na ferida” 
das corporações, fazendo um chamamento claro e objetivo sobre 
quais os pontos devem ser atacados para garantir que o final do 
processo “atendimento” seja conduzido com excelência para que 
não comprometa todos os esforços das atividades precedentes. 
O direito de ser bem atendido e o dever de atender bem nunca 
foram tão priorizados, e o treinamento exaustivo para este objetivo 
é palavra de ordem no setor.
 As diversas redes sociais, mais do que nunca, estão assumindo um 
papel decisivo na conquista de adeptos para marcas e produtos. O 
palestrante Fabiano Mazzei, especialista em conteúdo e comunicação 
e experiente jornalista, revelou à entusiasmada audiência, importantes 
entendimentos para o sucesso da comunicação e a importância do 
social media para os negócios do setor. A escolha da plataforma 
certa e a definição clara dos atributos para divulgação são fatores 
imprescindíveis para o sucesso. O marketing bem feito elimina o 
excessivo esforço de venda e a dependência da sazonalidade. O 
celular tornou-se o controle remoto da vida. É preciso dominar as 
técnicas de criação da comunicação mobile para atrair a atenção do 
seu público-alvo.

pessoas e, finalmente, a criação de valor para sua empresa, produtos 
e processos. A Value Creation Wheel provou ser eficiente nos mais 
diversos tipos de empresas e pode certamente ser adaptada para o 
seu negócio. 
 Em seguida, a palestra enriquecedora do afamado cardiologista 
Fernando Lucchese, chefe do Grupo de Transplantes Cardíacos do 
Hospital de Transplantes Dom Vicente Scherer e diretor do Hospital 
São Francisco de Cardiologia e Transplantes, versou sobre o bem 
mais precioso que possuímos, o maior Luxo que um ser humano 
pode ter: viver e viver com saúde. O lema no mercado do Luxo é 
experiências. Para tê-las precisamos incorporar uma vida saudável 
através das nossas escolhas diárias. Lucchese evidenciou várias 
destas escolhas e onde encontrá-las. O grande tema do Luxo na 
atualidade é a busca da felicidade, saúde e paz interior.

Fabiano Mazzei

André D’Angelo

Sonia Helena Santos

 Ani Mari Hartz

Fernando Lucchese
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 Especialista em experiência do usuário (user experience), 
Franz Figueroa, supervisor de equipes de desenvolvimento de 
aplicativos e games para a iPhone, iPad, Watch e Apple TV, em tom 
descontraído e altamente habilidoso, mantendo o interesse em 
alta, conduziu a plateia por experiências cotidianas esclarecedoras 
sobre as formas de consumir e o acesso deste processo através das 
tecnologias disponíveis. Trouxe as últimas novidades e tendências 
em tecnologia para capacitar as empresas a se comunicarem com 
os clientes através dos recursos tecnológicos disponíveis. É possível 
e imprescindível nos relacionamentos de consumo com as novas 
gerações, proporcionar experiências inesquecíveis que confiram aos 
produtos muito mais “valor”.
 Fechando o ciclo de apresentações, vindo direto da França para 
participar do Fórum em Porto Alegre, e posteriormente em outras 
cidades brasileiras, Sebastien Santos, altamente capacitado e com 
vasta experiência na implantação de marcas famosas como Givenchy, 
Bulgary, Harry Winston, entre outras, em diversos países no mundo, 
exibiu uma visão clara de como realmente funciona o mercado do 
Luxo. Esclareceu as técnicas de marketing que devem ser usadas 
para este segmento e, principalmente, as que não funcionam para 
produtos premium/Luxo, as chamadas anti-leis do marketing. Estas 
estratégias adaptadas para empresas de outros setores trazem 
benefícios importantes e proporcionam diferenciação, distinção e 
soluções inovadoras para fugir da acirrada concorrência de preços.
Para finalizar o evento, Hique Gomez subiu ao palco novamente, 
encerrando com chave de ouro um dia memorável, repleto de 
conhecimentos compartilhados. Um Luxo!  

 Momento mágico em nossas vidas. Um evento que começou a ser 
desenhado desde a primeira edição da Revista Onne & Only, quando 
junto com os sócios Paulo Chiele e João de Lucena percebemos 
que o mercado empresarial, de um modo geral, ressentia de ações 
diferenciadas, onde pudesse aprimorar seus produtos e serviços e 
promover um melhor posicionamento de suas marcas e negócios. 
Assim, em janeiro de 2018, decidimos que havia chegado a hora de 
realizá-lo. Definimos os palestrantes, a data, montamos uma equipe 
afinada e fomos à luta. Após muitas reuniões durante o verão, muita 
pesquisa, planejamento e motivação, fizemos a coletiva para imprensa 
em 21 de março, num café da manhã no Diego Andino Pâtisserie. A 
partir desse dia, o nosso media partner, a Rede Bandeirantes, através 
do esforço de sua diretora Neca Hickmann e equipe, mostrou ser 
um importante parceiro na divulgação, entregando mídia e espaço, 
colaborando mais do que imaginávamos. O desafio era gigantesco, o 
prazo curtíssimo. Em poucas semanas, a conquista do apoio de mais 
de 20 entidades de peso do RS concedeu ainda mais credibilidade e 
visibilidade ao Fórum.  
 Na noite anterior ao evento, realizamos um jantar no hotel oficial 
do evento, o Sheraton, que recebeu nossos palestrantes vindos da 
França e do centro do país, bem como convidados provenientes de 
outros estados brasileiros e países da América do Sul. O encontro, 
fechado para equipe de produção e palestrantes, foi para acertar 
os últimos detalhes, fazer ajustes. Na ocasião, os palestrantes foram 
presenteados com um belíssimo kit de chás da Tea Shop, com o livro 
“A Porto Alegre de Mario Quintana” de Liane Neves, mimos da 
Pandora para as mulheres e gravatas Hugo Boss para os homens. 

 Eis que chega o grande dia. Num típico dia frio de outono, cedo 
da manhã, o agito era intenso no Teatro do Bourbon Country, uma 
das casas mais bonitas da Opus no Brasil, nossa promotora oficial. 
Múltiplas equipes dividiam tarefas. Iniciavam-se os testes finais de 
luz e som, a montagem do palco e telão, do espaço receptivo, das 
mesas do catering, dos displays, da Photoprint, dos totens, backdrop, 
decoração, etc. Muita movimentação também nos belos estandes 
dos patrocinadores Savarauto, que expôs uma linda Mercedes-Benz 
AMG C- 43 4Matic; Bello Bagno Decor, que exibiu e sorteou para 
o público no final do evento uma majestosa banheira vitoriana da 
Doka (Victoria + Albert) avaliada em R$ 26mil; Vivar Sleep Center, 
que mostrou um colchão de forma criativa, suspenso dentro de um 
cubo, como se estivesse levitando; Dell Anno, que apresentou as 
últimas novidades da sua consagrada linha de móveis planejados; e Tea 
Shop, que montou uma irresistível mesa de chás e infusões gourmet 
com bules e jarras da marca. Sem falar do estande das realizadoras do 
evento, Revista Onne & Only e PRC Consultoria em Luxo.  

Por Marcelo Tovo

OS BASTIDORES
DO FÓRUM

Franz Figueroa

Grazi Colombo e Hique Gomes

Sebastien Santos

Estande Vivar Sleep Center

Estande Bello Bagno

Estande Revista Onne & Only e PRC

Estande Dell Anno

Estande Savarauto
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  Onze da manhã, uma equipe da Hugo Beauty trabalhava nos 
camarins dando os últimos toques de maquilagem e cabelo, os 
palestrantes chegavam para dar entrevistas e atender à imprensa 
local, tudo magistralmente coordenado pela nossa incansável 
assessora de imprensa Laura Schìrmer e equipe. Meio-dia, abriram-
se as portas de entrada e o grande público começou a chegar. 
Credenciamento, registros para selfies e fotógrafos, um giro pelo foyer 
onde estavam os expositores, degustação na linda mesa de doces 
e muita confraternização. Entre pequenos e grandes empresários, 
autoridades e entidades, personalidades e influenciadores, 
profissionais e estudantes, um público ávido pelo o que viria pela 
frente.
 Às 13h30 abriram-se as portas do teatro, definitivamente. 
Cada um que entrava recebia uma sacola do Fórum contendo a 
programação oficial, bloco e caneta com a marca do Fórum Onne 
Luxo, flyers das entidades parceiras e de alguns apoiadores, e mimos 
como da Espaço Laser, sachês da Illy Café, infusões da Tea Shop e um 
prático travesseiro de viagem da Vivar Sleep Center.  

Georgiana Fauri Madeleine Müller

Claudia BartelleSimone Pontes e Gabriela MoserIngrid de Kroes e Nora TeixeiraFlávio e Adriana EngerMarja ZaluskiOctaviano e Renata Busnello

Marla Martins e a DJ Grazi Colombo

João de Lucena, Marcelo Tovo e Paulo Chiele Marcelo Tovo, Fabiano Mazzei e Paulo Chiele - selfie com a plateia Cadastramento no hall de entrada

 O palco, por sua vez, cumpriu seu papel e magnetizou quem 
chegava. Da plateia, chamava atenção o conjunto todo, o adorno de 
vasos e flores, as luzes cênicas, o telão, as letras-caixa que formavam 
a logomarca do evento, os belíssimos estofados design da Brava 
Forma, as lindas mesas e adornos da Casa de Alessa, os sofisticados 
tapetes da Império Persa, o púlpito de acrílico e a mesa da Dj Grasi 
Colombo.
 Nesse meio tempo, repassei meu texto de boas-vindas dentro do 
camarim, onde tive o privilégio de dividi-lo com o sereno e talentoso 
Hique Gomez, que ensaiava pela última vez o hino brasileiro ao 
violino, antes de subir ao palco. E, durante o dia, ainda dividiria por 
muitas vezes, muita prosa com um artista que sempre admirei.
 It´s time! Recebemos o aviso da produção, luzes se apagaram. 
Entrou a vinheta do Fórum e os vídeos no telão. Marla Martins, nossa 
glamourosa apresentadora, entrou em cena e deu o início oficial 
ao tão aguardado evento. Após agradecimentos e apresentações, os 
palestrantes, as estrelas do dia, deram seu show. De forma didática e 
surpreendente, um a um.  

 Da coxia, atrás das cortinas, espiamos a plateia atenta. A casa 
estava cheia. Meu coração também. Vestido com meu lindo terno 
do estilista Mauricio Placeres, dividi as apresentações com Paulo 
Chiele e Marla. O evento prosseguiu. Pausa para um coffee break de 
meia-hora. Hora de saber com a equipe como estavam as coisas. As 
notícias foram boas. Foyer lotado. Público animado.
Recomeçou o evento, palestrantes de olho no cronômetro virado 
para eles. Mesmo assim, atrasos ocorreram. Desculpem, foi nosso 
primeiro Fórum. Logo o fim se aproximava com a palestra do francês. 
Monsieur Sebastien é realmente um craque. E para fechar com 
chave de ouro, mais sorteios: test-drives da Savarauto, tratamentos 
de beleza da Espaço Laser, brincos de ouro da Bella Joia e a tão 
cobiçada banheira da Bello Bagno.
Hique Gomez subiu ao palco e encerrou com mais um show. Luzes se 
acenderam, o Fórum terminou, mas sem antes uma última surpresa. 
Ao sair, o púbico se viu perante dezenas de garçons perfilados com 
uma bandeja nas mãos. Eram cálices de espumantes da Don Guerino 
com a marca do evento, que os convidados levariam para casa para 
fazer um último brinde a este dia inesquecível. Definitivamente, esse 
dia ficou para história. Que venham os próximos!

Mesa de chás Tea Shop
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Coordenação geral: Angela Klein (Reel Inteligência Comercial)
Roteirização e produção técnica: Alexandre Derlam e Monique Leotte 
(ProsaFilmes)
Produção de vídeo e website: Anderson Dornelles e equipe
(Ded Studio)
Arquitetura e ambientação: Patrícia Dutra
Assessoria de imprensa: Laura Schirmer e equipe LS8
Revisão jornalística: Lisiane Jaquet
Produção de conteúdo digital: NOC
Fotos: Nicholas Galvão Photo
Divulgação e ações promocionais: Catarina Wey (Pentágono)
Captação comercial: Sherpa comunicação e Claudia Quaglia (Reel)
Contato Gramado: Tania Costa
Ações mobile: Agencia Gothan 
Promoção: OPUS
Media partner: Grupo BAND
Criação gráfica e publicitária: Sherpa comunicação

Para fazer o download dos Highlights Fórum Onne Luxo 2018:
www.onneluxo.com.br

Ação com garçons da Lux Atendimento Premium na saída do evento

Selfie no backdrop

Parte da equipe comemorando no final do evento
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 Na era da tecnologia, as transformações vêm com maior 
velocidade. Mas não basta ser tecnológico, precisa ser inovador, ter 
design, ser funcional, sustentável e diferenciado. Esse é o conceito do 
novo empreendimento que surge na Avenida Carlos Gomes em 
Porto Alegre, o JBZ - João Benjamin Zaffari, como algo inusitado e 
trazendo uma proposta de valor.
 Todos os detalhes e materiais nobres foram minuciosamente 
pensados e escolhidos a dedo. E pensando em baixo custo de 
manutenção e alto padrão de acabamento, um dos personagens 
principais foi o Quartzito, uma rocha natural exuberante mais 
resistente que o granito e com veios suaves que lembram o 
mármore. É uma rocha muito versátil podendo ser utilizada com total 
segurança em qualquer projeto. Autêntico e durável, esse material 
possui perfeito equilíbrio entre forma, cor, textura e aplicabilidade. 

EXUBERÂNCIA 
POR NATUREZA

Arquitetura e Construção

De  Carli
Av. Ceará, 560 - Porto Alegre
www.dcmg.com.br
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 “ A escolha de materiais é muito complexa. Ideias surgem 
e são elaboradas junto ao cliente. Surgiu então a ideia de 
utilizar o Quartzito Montblanc. É um material sensacional, isso é 
incontestável. Quando começamos a pesquisar o material, num 
primeiro momento achei que ele teria baixa resistência e poderia 
ser muito poroso por ser muito parecido com o mármore, mas 
depois descobrimos que era mais resistente que o granito. Abriu-
se um leque de possibilidades. Ele poderia ser usado em paredes e 
também no piso, em qualquer lugar. Então começamos a trabalhar 
no projeto de arquitetura de interiores com ele. Em princípio 
usaríamos o material combinado com preto, mas o escritório optou 
por utilizá-lo sozinho por sua beleza e perfeita combinação com os 
painéis e marcos de madeira. Revestimos quase que completamente 
os ambientes do prédio com esse material sensacional, usando ele 
polido e também escovado. O trabalho de instalação foi minucioso 
e ficou primoroso”    
             Arquiteto Sérgio Monserrat

 O Quartzito Montblanc, uma novidade no mercado, é uma 
exclusividade da De Carli no Rio Grande do Sul. 
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Paulo Chiele - Consultoria em Luxo

(*)Paulo Chiele

 Considerando todos os setores, segundo a Bain & Company, o 
mercado mundial do Luxo está estimado em 1,2 trilhões de euros. 
Em relação aos produtos que fazem parte do novo Luxo e que 
têm conquistado diversos públicos, não importando seu poder de 
consumo, já chega da 320 bilhões de euros e pode chegar até 400 
bilhões em 2025.
 As principais ameaças ao consumo do Luxo são o terrorismo 
e as flutuações das moedas e, consequentemente, as perdas em 
investimentos. A “relativa calma” tem estimulado novamente os 
ávidos consumidores a deslizar seus “black cards” nos redutos do 
Luxo, especialmente nos meses de verão americano e europeu. 
Saint-Tropez, Mônaco, Marbella, Sardenha, entre outros, recebem 
os superyachts e seus bilionários nesta época, dispostos a desfilar 
com as mais recentes criações das grifes badaladas do momento. 
Balenciaga, Saint Laurent, Gucci e Balmain são quase que um “must” 
nas aparições do Bagatelle ou em Puerto Banus!
 Outro fator que tem estimulado o consumo de Luxo e que 
não pode ser negligenciado, apesar da relutância de muitas grifes, 
é a tecnologia com vendas pelos dispositivos móveis, que já estão 
literalmente colados na pele dos millennials e da nova geração Z. O 
celular passou a ser o controle remoto da vida destes indivíduos e é 
preciso que as empresas desenvolvam estes meios de comunicação 

dentro dos moldes por eles compreendidos, ou seja, de forma 
holística e inspiracional. O conceito precisa acontecer no âmbito 
chamado omnichannel, para que a venda se conclua em uma das 
fases de consulta via dispositivos eletrônicos ou presencialmente 
nos templos de consumo. O consumo pode começar com uma 
visita à loja, seguida de uma consulta mais detalhada no computador 
e, finalmente, a compra pelo celular. O caminho inverso também 
é comum, por isso a experiência deve ser uniforme e consistente 
em todas as plataformas. E, principalmente, deve ser “frictionless”, 
leia-se, sem bruscas interrupções que desestimulem a conclusão da 
compra. Em todas as fases do consumo estas interrupções são fatais 
para o sucesso das vendas. Na loja, um vendedor despreparado 
ou excesso de publicidade e informações, nos aparelhos móveis, e 
ainda exigências burocráticas para a conclusão das compras são os 
maiores interruptores da experiência no consumo de Luxo.
 O mercado brasileiro, que vinha crescendo a níveis de dois 
dígitos, viu em 2017 um crescimento de 9% no consumo de Luxo, 
incluindo nesta estatística o movimento da hotelaria de Luxo.  A 
queda nas vendas se deu em função da diferença cambial, tornando 
os produtos no Brasil bem mais caros. 
 De qualquer forma, o mercado do Luxo sempre soube 
encontrar alternativas para se manter na liderança, através da 

criatividade, da inovação e da qualidade total. O mercado do Luxo se 
reinventa porque as pessoas se reinventam. O movimento iniciado 
na França, em 2016, chamado de “Dégagisme” (ato de se desligar 
ou desprender de muitas coisas e conceitos), vem conquistando 
também o mercado do Luxo. São inúmeros os milionários pelo 
mundo alugando seus carros, suas mansões e até mesmo vendendo 
seus objetos de Luxo em sites de vendas de produtos de segunda 
mão. O site www.therealreal.com é um exemplo. Claro sinal de que 
a compra e a posse do objeto estão cedendo lugar em importância 
para a forma como ele é adquirido: através de uma experiência 
enriquecedora, onde aprendizado e interação com o propósito da 
marca estejam evidenciados. É importante para o consumidor do 
Luxo saber se ele está ou não fazendo um bem na hora da compra 
de um produto e como ele pode se sentir melhor naquele ato.
 O consumo sustentável através de grifes que pensam na 
natureza e no bem-estar do próximo é, sem dúvida, o que mais 
cresce no mundo entre a preferência das novas gerações. Antes de 
pensar na venda de produtos única e exclusivamente, as empresas 
devem pensar se isto trará benefícios para a sociedade e para o 
meio ambiente.
 Bem-vindos ao novo Luxo! O Luxo da consciência tranquila e 
em paz!

(*) 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

O MERCADO DO 
LUXO

 EM 2018

 Muito se fala sobre o novo DNA do Luxo, ou 
a nova cara do Luxo, em função das preferências 
dos consumidores do setor e do deslocamento do 
consumo para o Oriente. A China, que já representa 
mais de 30% do consumo de Luxo mundial, e a geração 
dos millennials, tanto na China como no restante do 
mundo, são os protagonistas da vez. Mas, na realidade, o 
resultado final e que mais interessa é que os números 
do Luxo não param de crescer, independentemente da 
geração de consumidores ou do recanto do mundo 
onde ele acontece.

Black Cards

Puerto Banus

Geração Z

Omnichannel

Balmain
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Cultura - Multipalco Eva Sopher

 O jornalista e professor Antônio Hohlfeldt, empossado presidente 
da Fundação Theatro São Pedro em 27 de março (Dia Mundial do 
Teatro), ressalta que manterá em sua gestão prioridades como a 
manutenção do Theatro São Pedro – Multipalco, financiamento de 
atividades e conclusão das obras do Multipalco. Comenta que o 
próprio uso dos espaços e de seus equipamentos faz com que eles 
se deteriorem. “Por exemplo, o ar-refrigerado do teatro, que tem 
30 anos, precisa ser renovado. As poltronas estão gastas, até pelo 
senta-levanta, e mais que isso a nova legislação pede que os tecidos 
sejam anti-inflamáveis, etc. Precisamos também melhorar a oferta de 
espaços para obesos e cadeirantes”, agrega. 
 Quanto ao financiamento de atividades, explica que a Fundação 
deixou de apenas receber espetáculos e começou a propor 
projetos. Já contam, em andamento, com patrocínios firmados como 
o Musical Évora, na Sala da Música do Multipalco, (espetáculos de 
câmara e música popular gratuitos) e o Musical Mistura Fina, no 
foyer do teatro (uma hora de show de MPB, com ingresso gratuito). 
“Queremos fazer uma Primavera na Concha (Concha Acústica), que 
serão espetáculos ao pôr do sol, entre setembro e outubro, também 
gratuitos. Procuramos parceiros. Temos programados festival de 
teatro de bonecos, festival de teatro infantil, tudo dependendo de 
financiamentos. Para alguns já temos Lei de incentivo à Cultura (LIC) 
e Lei Rouanet”, complementa. 

 Cartão-postal de Porto Alegre, o complexo cultural 
Theatro São Pedro – Multipalco Eva Sopher (rebatizado 
em homenagem à idealizadora do projeto) prima por 
uma programação artística de alta qualidade aliada à 
função social, com a realização de espetáculos gratuitos. 
Para a conclusão das obras, manutenção dos espaços e 
fomento às atividades culturais, a Fundação Theatro São 
Pedro necessita maior número de filiados à Associação 
dos Amigos do Theatro São Pedro e doações da 
iniciativa privada. Toda a ajuda é benvinda.

 No Multipalco, projeto com mais de 18 mil m² de área construída, 
Antônio Hohlfeldt esclarece que “já funciona a Sala da Música, as 
salas de aulas e de estudos, onde inclusive uma ONG, a Sol Maior, 
desenvolve musicalização com crianças e jovens, salas de reuniões, 
três pisos de estacionamentos e os espaços dos grandes adros”.
 Em relação à conclusão das obras do Multipalco, adianta que o 
próximo espaço que pretendem concluir é o Teatro Oficina. “Com 
cerca de 500 mil reais podemos acabar e abrir a entrada da Rua 
Riachuelo, o que será uma enorme surpresa positiva para o público.  
Estamos gestionando para que durante o Festival Porto Alegre 
em Cena, da Secretaria Municipal de Cultura, de que neste ano 
somos parceiros, possa apresentar um espetáculo no Teatro Oficina, 
que seria Grande Sertão: Veredas, de Bia Lessa. O grupo visitou o 
espaço e gostou muito. Precisamos fazer sinalização para o público, 

terminar banheiros e camarins, colocar arquibancadas e teremos um 
belíssimo e surpreendente espaço. Isso deve ocorrer por volta de 
setembro”, informa. Está na fila também, menciona, “o Grande Teatro 
(teatro italiano), com o mesmo número de assentos que o TSP, mas 
com qualidade de acabamento e acomodamento imensamente 
superiores, além de equipamento de última geração.  Como tudo 
isso é importado, dependemos do dólar, o que significa variações 
constantes de preços. Estamos desdobrando os projetos originais 
em projetos menores, a fim de cumprirmos etapas do trabalho”.
 Para a Associação dos Amigos do Theatro São Pedro (criada 
para ajudar e facilitar as atividades da Fundação), anuncia, “estou 
apresentando proposta de ampliarmos as categorias de associação. 
Criaríamos duas novas categorias, que contribuiriam com valores 
mensais mais altos e que, por consequência, teriam algumas 

160 
ANOS DE HISTÓRIA

E UM FUTURO
ARREBATADOR

Imagem aérea do Multipalco

Foyer do Multipalco

Projeto Foyer do Multipalco

Projeto Teatro / Oficina
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vantagens a mais. Esse dinheiro mensal, que se soma aos valores 
de estacionamento e de aluguel do restaurante, garante nosso dia 
a dia. Talvez o público não se dê conta, mas antes de abrir o teatro, 
temos muita gente trabalhando, para limpar o teatro e o palco, rever 
a parte técnica, deixar os camarins arrumados, receber material da 
montagem de cenário, afinação de luz, etc. Parta abrir o teatro, com 
luz, água, pessoal de recepção, etc., gastamos, de cara, cerca de seis 
mil reais. Depois, quando o público vai embora, nosso pessoal fica, às 
vezes até a madrugada, desmontando cenários e carregando. Tudo 
isso é despesa que não é garantida pelo Governo do Estado e que 
precisamos financiar a partir de nossa receita”.
  O desafio e a alegria, segundo Antônio Hohlfeldt, “é de 
trabalharmos com gente que, do chamado retropalco, fica 
escondida do público, até aqueles rapazes e moças que recebem 

e conduzem o público a seus lugares, todos vestimos a camiseta 
do Theatro São Pedro. É bom lembrar que aqui temos três focos 
diversos e muito amplos: apresentação de espetáculos; formação de 
mão de obra (artistas) e de público; e função social com a realização 
de espetáculos gratuitos, espetáculos para terceira idade e para 
jovens de bairros populares. Quem vai ao teatro, talvez não se dê 
conta de tudo o que existe por trás. Muita gente que tem visitado 
o Multipalco se surpreende com a obra e o que ela contém. É um 
prédio de sete andares, mas que cresce para baixo, em plena rocha, e 
esta metáfora me parece legal: Dona Eva (Eva Sopher, presidente da 
Fundação Theatro São Pedro, com gestão de 1975 a 2018) deixou 
uma obra muito sólida, ela soube transformar a utopia em realidade. 
E todos nós, que aqui estamos, temos enorme responsabilidade em 
continuar esta tarefa”, conclui. 

Para ser um associado:
E-mail: aatsp@teatrosaopedro.com.br. 
Fone: (51) 3226 7595
Também é possível realizar o cadastro através do site:
www.teatrosaopedro.com.br/aatsp
 
Para obter informações de como contribuir
para o projeto Multipalco:
Fone: (51) 3227 0275 ou planejamento@teatrosaopedro.com.br
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CAPACETES COM ALMA E  ARTE
Motociclismo - Capacetes Alto Padrão

 Publicitário, pós-graduado em criação publicitária e 
durante 18 anos atuou como professor universitário. 
Durante sua vida profissional nunca deixou de investir em 
jobs paralelos para extravasar a criatividade. A manufatura 
de capacetes surgiu como um hobby, entre vários que 
não abre mão, como colecionar motos e automóveis 
exóticos e torná-los únicos. Hoje, como customizador de 
capacetes, Pierre, como é conhecido no mercado, busca 
ser o seu próprio diferencial nessa tarefa.

Joe Cabot Hellmetz 
Av. Cel Lucas de Oliveira, 1505/201
Bela Vista - POA/RS
Fone: (51)99998 0588

 joecabot_hellmetz
 Joe Cabot Hellmetz
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Peça feita exclusivamente para sessão de fotografia “newborn”, 
usada como decoração. Proprietário Arq. Gustavo Bastos.

Peça comemorativa aos 70 anos da Porsche - acabamento
feito com pó de ouro 18k em todo exterior.

PRA CABEÇA E O CORAÇÃO
Altíssimo padrão de acabamento e atenção aos detalhes fazem parte do DNA da Joe Cabot Hellmetz
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 Ao querer ter seus capacetes exclusivos, com acabamentos e 
materiais de alto padrão, deparou-se com um mercado que não 
oferecia o melhor. Assim nasceu a Joe Cabot Hellmetz. “Sempre 
fui um cara que, quando não encontrava o que procurava, resolvia 
aprender a fazer e ter as coisas como eu queria. Assim foi com os 
capacetes. Eu queria ter algo que ninguém mais tinha, algo exclusivo 
e com o meu DNA, com o acabamento que eu esperava; eu queria 
o melhor”, comenta. 
 Acabou descobrindo um nicho onde pouquíssimas pessoas 
atuam, tanto no Brasil quanto no exterior. A produção é de apenas 
seis capacetes por mês e, dependendo da época do ano, tem lista 
de espera. Essas obras de arte podem ser vistas espalhadas pelo 
mundo. São poucas e limitadas peças, únicas e exclusivas, sem 
cópias ou réplicas que envia pra qualquer país. Quanto à matéria-
prima utilizada nos capacetes, explica que não há limitações: “Posso 
trabalhar desde materiais nobres como ouro, tintas especias, flake, 
candy, tecidos especiais, cristais Swarovski e até mesmo jóias ou 
material orgânico na confecção das peças”. Das mais de 500 peças 
já produzidas, desde o início pela Joe Cabot, existem proprietários 
motociclistas, pilotos de carros, arquitetos (para compor ambientes), 
pessoas que querem dar um presente de luxo, colecionadores e 
inclusive crianças.
 Pondera que “tem muitas pessoas que não dão o devido valor 
ao que é feito aqui no Sul. Precisam ver as peças nas cabeças de 
gente de fora para ver que, aqui, se produz o que tem de melhor 
no mercado”. Em Porto Alegre fica a sua Home Shop. Segundo 
o customizador, “faço capacetes para quem quer se destacar dos 
outros. Ninguém compra um capacete Joe Cabot porque precisa, 
compra porque quer ser único. O mundo dos automóveis e das 
motocicletas é para quem quer ter estilo”.
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Empresa de eventos

 Atualmente encabeçada por Carlos Konrath, presidente da 
companhia, e Jonathas Zaffari, vice-presidente, a Opus nasceu com 
o produtor cultural Geraldo Lopes e seguiu sempre em constante 
crescimento. Fruto do empreendedorismo e visão de mercado 
de Carlos Konrath, hoje atuam como produtora de eventos e 
administradora de teatros e casas de espetáculos pelo Brasil. Em 
média são 1400 eventos anuais e mais de 2 milhões e 200 mil 
pessoas por ano nos teatros. Só no Disney On Ice a audiência foi de 
250 mil pessoas.
 Aliando o conforto, a segurança e a comodidade de shoppings 
e espaços destinados à arte e cultura, a Opus lançou em 2007 o 
Teatro do Bourbon Country, em Porto Alegre. A partir dessa 
data a empresa deu início a um grande processo de expansão. Em 
2009 inaugurou o Teatro Bradesco, em São Paulo, dentro do 
Bourbon Shopping. Em 2010 estreou no Nordeste com o Teatro 
Riachuelo, em Natal, dentro do Midway Mall. Em 2011 foi a vez do 
Teatro Feevale, em Novo Hamburgo, e, um ano após, em 2012, a 
reabertura do Auditório Araújo Vianna, em Porto Alegre. 

THE SHOW MUST

GO
 Há 42 anos a Opus Promoções leva entretenimento 
para o público brasileiro. São nove teatros administrados 
em todo país e a produção de cerca de 1400 eventos 
ao ano. Ao longo desta trajetória a empresa protagoniza 
no cenário cultural e compartilha com renomados 
produtores e classe artística o amor e a crença nas mais 
diversas manifestações artísticas.
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Maria Rita em mais uma apresentação de sucesso no 
palco do Teatro do Bourbon Country, em Porto Alegre

O mais novo teatro inaugurado em São Paulo, dentro do Shopping Villa Lobos, recebeu o nome 
da empresa e já é sucesso de público com programação de qualidade e diversificada
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festejar o primeiro ano de operação, o Teatro Opus recebeu de 
volta o Titãs: o grupo, que protagonizou o show de abertura do 
espaço, retornou para apresentação e gravação do DVD da ópera-
rock “Doze Flores Amarelas”.
 O Teatro Bradesco Rio, celebrando cinco anos de 
funcionamento, acumula números impressionantes: são mais de 
800 sessões e apresentações culturais, empresarias e corporativas; 
público de cerca de 600 mil pessoas; 7.675 ingressos disponibilizados 
a escolas, universidades públicas, ONGs e instituições socioeducativas 
que trabalham com indivíduos em vulnerabilidade social e que 
assistiram aos shows e espetáculos da programação de forma gratuita. 
E para festejar em alto e grande estilo a data, a Opus programou 
o espetáculo musical O Frenético Dancin´Days, resgatando a era 
de ouro das noites cariocas, com texto de Nelson Motta e Patrícia 
Andrade e direção teatral da premiada Deborah Colker.

 Em 2013, a cidade maravilhosa abriu as cortinas para o Teatro 
Bradesco Rio. Em fevereiro de 2014, o Teatro RioMar Recife 
iniciou operações no estado de Pernambuco e, para encerrar a 
terceira e mais recente operação no Nordeste, em dezembro de 
2014, o Teatro RioMar Fortaleza surgiu dentro do shopping 
RioMar.  
 O mais novo empreendimento cultural da Opus, o Teatro 
Opus, uma sala belíssima e acolhedora no interior do shopping 
Villa Lobos, em São Paulo, foi aberto em abril de 2017. Com 
1.800m² e capacidade para 751 espectadores, se consolida como 
um dos espaços para eventos mais modernos da capital paulista. 
Comemorando seu primeiro ano de atividades, a charmosa casa 
de espetáculos já contou com 46 eventos, 232 sessões e gerou 
uma circulação de aproximadamente 130 mil pessoas. Com uma 
programação variada, foi palco de premiações, debates, música, artes 
cênicas, eventos corporativos, orquestras e eventos gratuitos. E para 
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Primeiro teatro com administração da Opus, em Porto Alegre, 
dentro do Shopping do Bourbon Country

Turnê Caetano Moreno Zeca Tom Veloso reuniu umas das famílias mais talentosas, 
musicais e amadas do Brasil. O resultado foi casa cheia e espetáculo incrível

Auditório Araújo Vianna, um dos espaços históricos e culturais mais importantes de 
Porto Alegre reabriu suas portas em setembro de 2012 com administração da Opus

Teatro Bradesco Rio, casa de espetáculos carioca, localizada na Barra da 
Tijuca, alia conforto, segurança e excelência na programação

Teatro Feevale, um dos maiores teatros do Rio Grande do Sul, além de ser espaço 
para a Universidade, também acolhe e realiza espetáculos musicais e teatrais 

inserindo a região do Vale do Rio dos Sinos na rota de artistas consagrados.

Uma parceria linda que rendeu um show emocionante: Tiago Iorc e Milton Nascimento 
lotaram o Auditório Araújo Vianna em dezembro do ano passado

Teatro Riachuelo, localizado dentro do Shopping Midway 
Mall é referência em beleza, conforto e grandes nomes 

nacionais e internacionais em quase oito anos de operação
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Uma apresentação inesquecível da banda Titãs marcou a estreia e o aniversário 
de um ano da mais nova referência cultural em São Paulo: o Teatro Opus
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Decoração - Flores preservadas

 Depois de uma temporada na Austrália, onde conheceu as flores 
preservadas colombianas, Brenda resolveu voltar ao Brasil e investir 
no segmento. Viajou para a Colômbia, país pioneiro, há 25 anos, no 
processo de preservação de flores, e Equador para conhecer e 
escolher os fornecedores que iria trabalhar.  Não existe no Brasil 
quem realize o processo, informa a proprietária da Ornée.
 Brenda explica que as flores naturais recebem um tratamento, 
com uma técnica específica, onde ocorre a substituição da seiva 
natural por um produto com ação conservante de formulação 
não tóxica e biodegradável. A utilização do método garante a 
durabilidade, o frescor e a textura das flores, que não atraem insetos, 
nem criam mofo comum à decomposição. Não é possível realizar 
a preservação em qualquer flor, sendo as variedades trabalhadas 
rosas, cravos, orquídeas, rosas de jardim, hortênsias e girassóis. Ter 
paciência e delicadeza são qualidades imprescindíveis para lidar 
profissionalmente com estas “flores de outro mundo”, considera. As 
flores preservadas duram de seis meses a um ano, dependendo de 
cuidados como não colocar na água, não colocar diretamente no sol, 
evitar ar-condicionado, evitar lugares muito úmidos e não manusear. 
 O foco da Ornée, esclarece, é o atendimento no detalhe, 
a personalização, a exclusividade e o acompanhamento pós-
venda. Cada pedido é único. “As nossas flores, além de ornarem 
ambientes e situações, agregam valor às escolhas pessoais e às 
marcas corporativas. Oferecemos atendimentos personalizados 
para as empresas, com ideias ímpares para cada uma sobre como 
conquistar seu cliente, bem como consultoria para empresas que 
queiram uma visita técnica para saber o tipo de arranjo ideal para o 
local. Trabalhamos com arranjos (para aluguel e venda), flores avulsas 
(para venda) e box de flores (para aluguel e venda) preservadas. 
Temos uma variedade de tonalidades muito grande (diferentes tons 
de todas as cores do arco-íris) e é possível eleger qualquer cor para 
as flores. Além disto, há a opção de três tamanhos de botões, large 
(em média 8cm), classic (em média 6cm) e baby (em média 4,5cm), 
e de dois tamanhos de caule (50cm e 30cm), e podemos combinar 
os tamanhos do caule com os tamanhos de botões que o cliente 
desejar”, complementa. 

FLORES PRESERVADAS 
A ORNAMENTAÇÃO COM 

QUE FALTAVA NO MERCADO

 A empresária Brenda Grund Frota criou a Ornée 
Ornamentalmente Especiais, trazendo ao mercado 
um diferencial competitivo para as empresas de luxo: 
flores preservadas, únicas e exclusivas. “As nossas flores 
são um detalhe que faz total diferença na fidelização 
do cliente e na imagem de marca. Não é um produto 
para fazer um grande evento empresarial, mas sim para 
fazer de uma ação, com clientes e colaboradores, uma 
experiência inesquecível”, comenta. 

 flores.ornee
www.ornee.com.br
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FLORES NATURAIS PRESERVADAS

Entre em contato para informações e solicite uma visita para conhecer nossas flores!

FLORES 100% NATURAIS COM DURABILIDADE DE ATÉ UM ANO

Os arranjos da Ornée são produzidos de acordo com o que você imagina. 

+55 51 98182 8587   |   CONTATO@ORNEE.COM.BR    |    WWW.ORNEE.COM.BR

CORES
DIFERENTES

DIVERSAS OPÇÕES 
DE TAMANHO

PROJETOS EXCLUSIVOS
PARA EMPRESAS
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(*) Eduardo Axelrud,  51 anos, é publicitário e atua como 
consultor 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).

Que tal conhecer alguns dos lançamentos mais quentes de 2018 que 
chamaram a nossa atenção nos últimos meses e foram destaque na 
programação do Sonora? É só acompanhar a playlist abaixo:

1 - Unknown Mortal Orchestra - Everyone Acts Crazy Nowadays: 
Esse já é o terceiro single retirado do último álbum da banda neozelandesa 
Unknown Mortal Orchestra, de Auckland. O álbum todo tem um estilo 
meio retrô, como o que dá pra sentir nessa faixa.
2 - Tom Misch - Lost In Paris (feat. GoldLink): Tom Misch é um DJ 
e produtor londrino de 21 anos. Essa faixa está no primeiro álbum dele, 
Geography, lançado agora em abril, e conta com a participação do rapper 
americano GoldLink.  
3 - Kali Uchis ft. Tyler The Creator & Bootsy Collins - After 
The Storm: O som da americana de origem colombiana Kali Uchis 
está causando no mundo todo. Essa faixa After The Storm conta com 
a participação do Rapper americano Tyler The Creator e do lendário 
baixista americano Bootsy Collins, aquele mesmo do Parliament e do 
Funkadelic.
4 - Pascal Babare - Native Birds: O cantor Pascal Babare vem de 
Melbourne, na Austrália. Essa faixa faz parte do disco novo dele, que saiu 
em julho lá fora, e se chama Endless Room. 
5 - Melodys Echo Chamber - Breathe In, Breathe Out: A francesa 
Melody Prochet é mais conhecida pelo nome artístico de Melodys Echo 
Chamber, e vem lá da região da Provence. O single de Breathe In, Breathe 
Out saiu em abril. 
6 - Bonny Doon - Long Wave: Bonny Doon é uma banda nova de 
Detroit, que lançou seu segundo álbum em março desse ano, com o 
mesmo nome dessa música que a gente está destacando aqui, Long Wave.
7 - Parisalexa Feat. Mista DC – Gardens: Direto de Seattle, a cantora, 
compositora e produtora Parisalexa lançou esse single em janeiro de 
2018, com participação de mais um rapper, Mista DC. 
8 - Pomplamoose - Killing Me Softly With His Song: O grande hit 
de 1973 na voz da americana Roberta Flack foi atualizado este ano pela 
banda californiana Pomplamoose, com os vocais da Nataly Dawn, como 
parte de um projeto da banda que resolveu gravar uma série de covers 
e lançar um por semana no You Tube.
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SONORA
Por Eduardo Axelrud *

60 ONNE&ONLY

Para ouvir esses e outros lançamentos desse ano, é 
só escutar o episódio do Sonora sobre as novidades 
de 2018: https://soundcloud.com/sonorapod/sonora-
118-lancamentos-2018-parte-1
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Moda/Estilo de Vida

 A paixão do seu fundador, o argentino Ariel Cappiello, pela cultura 
crioula está presente em tudo que representa La Victoria: excelência, 
requinte e sofisticação. “Oferecemos o que há de melhor em tudo 
que fazemos, com riqueza de detalhes e extremo cuidado, para 
garantir a satisfação plena de quem confia na La Victoria, entregando 
o que mais nos orgulha e é percebido por quem nos acompanha, 
uma experiência única e diferenciada”, explica Cappiello. 
 Cappiello iniciou seu projeto de moda em Buenos Aires, em 
1998. A chegada da La Victoria marcou o início de um novo conceito 
para a moda campeira, sendo reconhecida por ter trazido requinte 
para esse universo. Com design clássico, acabamento impecável, 
matéria-prima original e de primeira linha, ganhou a atenção dos 
amantes do mundo do cavalo e, assim, nascia a marca La Victoria: uma 
seleção exclusiva de roupas, calçados e acessórios em couro feitos 
à mão, femininos, masculinos e infantil, além de artigos para o lazer, 
o trabalho no campo e de montaria. A expansão era só questão de 
tempo. Estabelecida na identidade do seu público, ganhou também 
destaque na vida urbana.  

LA VICTORIA, 
UM ESTILO DE VIDA 

 La Victoria, uma marca que alia a tradição campeira 
ao luxo e estilo clássico para a cidade e o campo, 
oferece a experiência de um estilo de vida único. Você 
não veste, você é La Victoria.

 Mantendo a alma e a tradição, mas sempre se reinventando, 
buscando novos desafios, a La Victoria desembarcou no Rio Grande 
do Sul. Em solo gaúcho, chegou criando raízes profundas e integrando, 
com a Villa La Victoria, um dos ambientes mais tradicionais do Estado: 
o Parque Estadual de Exposições Assis Brasil (Expointer), em Esteio. 
A Villa La Victoria enriqueceu ainda mais o seu propósito. O ambiente 
da Villa, além de exposição de produtos, é como uma grande sala de 
estar: mesa extensa de centro, para sentarem lado a lado parceiros 
e amigos, e uma lareira/churrasqueira ao fundo, uma das grandes 
atrações, para oferecer versões requintadas da culinária do campo, 
assinadas por grandes chefs. Tornou-se uma das principais referências 
e local de encontro dos grandes nomes do agronegócio, como 
criadores de cavalos, empresários, representantes de entidades e 
formadores de opinião de canais de comunicação desse segmento 
no Parque de Exposições Assis Brasil. O espaço fica aberto o ano 
todo recebendo os melhores eventos do segmento.  
 Um convite a viver o melhor da moda e da vida campeira.

BR 116 - Km 13 (19,89 km)
93270-530 Esteio - Parque de Exposições Assis Brasil 
www.lavictoriahc.com

/LaVictoriaLifeStyle
 /lavictorialifestyle Fo

to
s: 

G
us

ta
vo

 R
af

ae
l (

Ea
gl

e 
M

íd
ia

 D
ig

ita
l)

ONNE&ONLY 63



64 ONNE&ONLY ONNE&ONLY 65

FUTURAMA 3
 O MAC RS apresenta a coletiva Futurama 3, com mais de 50 artistas apontados pela curadoria como os novos talentos nas artes visuais de Porto Alegre/RS. 
A exposição compreende obras recentes e nas mais diversas linguagens.  “Futurama”, série de TV ambientada em Nova York na virada do século XXXI, inspirou o 
nome da exposição, pois esta igualmente tem a intenção de trazer visões de um futuro, mas não tão distante, em que os artistas iniciantes agora estarão em outro 
patamar de criação poético-artístico, cujo início se dá neste recorte temporal.  “O papel do museu como instância de sacralização da produção simbólica põe em 
evidência a produção de conhecimento ao expor e legitimar a arte contemporânea feita agora e que pontua as novas relações entre a multiplicidade artística, a 
plataforma crítica e o museu como um espaço aberto à criação” enfatiza Ana Zavadil, curadora chefe do MACRS. 
Futurama 3 - Curadora-chefe: Ana Zavadil; Curador-adjunto: Fábio André Rheinheimer. 
MACRS - Rua dos Andradas, nº 736, 6º andar, Porto Alegre/RS. Visitação: até 2 de setembro. Terça a sexta, das 9h às 18h30, e sábado, domingo e feriados, das 12h às 18h30.

Art & Arch

Bellus
Fo

to
: F

áb
io

 A
nd

ré
 R

he
in

he
im

er
 - 

au
to

re
tra

to

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
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MARGS 
 O imponente prédio da Praça da Alfândega, localizado no Centro Histórico de Porto 
Alegre, com projeto de Theo Wiederspahn foi construído em 1913. Hoje, esta bela edificação, 
de quase 5.000m2, abriga o Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli – MARGS, 
uma das mais importantes instituições culturais do Estado, cujo acervo conta com mais de 
3.660 obras de arte.  
 A Associação dos Amigos do Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli – 
AAMARGS, fundada em 1982, é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, 
que tem por finalidade: promover a cultura, a defesa e conservação do patrimônio histórico 
e artístico do MARGS, difundir a arte, a cultura e a educação, entre outras atividades. Desde 
2017, a AAMARGS disponibiliza o seu aplicativo, com agenda das exposições, eventos culturais 
e muito mais. 
MARGS - Praça da Alfândega, s/n°, Centro Histórico, Porto Alegre/RS, tel.: (51) 3227-2311,
www.margs.rs.gov.br - AAMARGS - Tel.: (51) 3211-5736, aamargs@margs.rs.gov.br 

PRÊMIO
 No Museu Histórico Nacional estão em cartaz três mostras da 6ª 
edição do Prêmio CNI SESI SENAI Marcantonio Vilaça para as Artes 
Plásticas. Nestas mostras, o público verá trabalhos de 23 artistas de várias 
gerações: “Artistas premiados”, com obras de Daniel Lannes (RJ), Fernando 
Lindote (SC), Pedro Motta (MG), entre outros; a exposição “Verzuimd 
Braziel – Brasil Desamparado”, do curador premiado Josué Mattos, com 
obras de outros dezessete artistas, como Cildo Meireles, Ivan Grilo; e ainda 
“A Intenção e o Gesto”, com obras do artista cearense Sérvulo Esmeraldo 
(1929-2017).
Museu Histórico Nacional - Praça Marechal Âncora s/n°, Rio de Janeiro/RJ, 
tel.: (21) 3299-0324. Visitação:  Terça a sexta, das 10h às 17h30, e sábado, 
domingo e feriados, das 13h às 17h. www.portaldaindustria.com.br/sesi/
canais/premio.

ARTE NO ABERTO
 O lançamento do Projeto Vitrine Efêmera, no Aberto Caminho 
de Artes – uma parceria entre o Aberto Caminho de Artes (RS), 
Galeria Arte&Fato (RS) e Estúdio Dezenove (RS) – em Porto 
Alegre, aconteceu no dia 14 de julho com a abertura da exposição 
na Vitrine Efêmera “Paisagem Negada”, do artista argentino Marcos 
Acosta, e curadoria do gaúcho Márcio Pizarro. No espaço interno, 
acontece juntamente ao projeto da Vitrine, a exposição “Passagens”, 
do artista pelotense Mário Schuster, com curadoria de Neiva Bohns. 
Aberto Caminho de Artes - Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 760, 
Porto Alegre/RS, tel.: (51) 3515 2259. Visitação: Segunda a sexta, das 
13h às 17h, e sábado conforme agenda em facebook/abertoartes. 

AROMAS E SABORES DO JAPÃO
 A Japan House São Paulo recebe a exposição “Aromas 
e Sabores”, que por seu caráter lúdico, interativo e didático 
propõe um passeio pela diversidade de cheiros e sabores em 
uma imersão na cultura japonesa pelo viés sensorial, visando 
o aprendizado por meio de experiências práticas, elucidações 
conceituais, científicas ou artísticas. “Aromas e Sabores” traz 
a instalação “Labirinto Olfativo”, da artista olfativa japonesa 
Maki Ueda. 
JAPAN HOUSE São Paulo – Avenida Paulista, nº 52, São Paulo/
SP. Visitação: Terça a sábado, das 10h às 22h, e domingos e 
feriados, das 10h às 18h. Entrada gratuita. Programação em 
www.facebook.com/JapanHouseSP

ART BOOK
 A talentosa artista Sylvia Martins, gentilmente, atendeu a meu pedido e 
disponibilizou um pouco de seu fazer artístico aos leitores da Onne&Only, 
na edição nº8. Transcorrido algum tempo, eis que recebo o convite para 
o lançamento do livro “Sylvia Martins”, que se apresenta como “um 
conto visual, um diário da vida da artista entrelaçado com a sua arte”. O 
lançamento em Nova Iorque ocorreu em maio, na Edelman Arts. 

POSSÍVEL PÁSSARO 
 A exposição de Walmor Corrêa “Sporophila beltoni”, no Instituto 
Ling, apresenta 15 obras – entre pinturas, desenhos, fotografias, mapas, 
vídeo e outros objetos – que tratam de explorar artisticamente o 
reconhecimento e a identidade de uma espécie de pássaro brasileiro 
que só recentemente foi catalogada: a Sporophila beltoni. Em seu texto 
curatorial, Paulo Myiada afirma que “como um conjunto, a exposição 
atesta a empatia possível do artista com o pássaro e deles conosco, que 
descobrimos, de um só fôlego, ter sido encontrado algo que não sabíamos 
estar perdido”. 
Instituto Ling - Rua João Caetano, nº 440, Porto Alegre/RS,
tel.: (51) 3533-5700. Visitação: até 01 de novembro. www.instituto.ling.org.br
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 Uma homenagem a Paulo Roberto Chiele, consultor 
e especialista do segmento de Luxo no Brasil, o projeto é um 
elegante loft com espaços integrados e ampla circulação.   
 Para o revestimento de superfícies, elegeram os elementos 
madeira, da Forster Pisos de Madeira, e pedras, da Pro Marmo 
e da Marmoraria Ornamento, compondo com perfeição com 
tapetes escolhidos a dedo na Império Persa. 
   Os móveis planejados Evviva Bertolini harmonizam com as 
demais escolhas do mobiliário e de peças decorativas da Essenza 
Casa e Jardim, Idea Design e Parochi Presentes.Todos os 
eletrodomésticos são da marca Tramontina, embelezando ainda 
mais a cozinha. A banheira da Bello Bagno Decor e a cama 
Vivar Sleep Center agregam ao espaço íntimo conforto aliado 
ao bem-estar. 

Home Design 

UN HOMME DU

 O designer de interiores Paulo Roberto Zoppas e 
o arquiteto Rodrigo Braga criaram para a 2ª edição da 
Mostra Elite Design, exposição voltada para o universo da 
arquitetura, decoração, design e paisagismo, a proposta do 
ambiente Homing Code, a volta para casa.

 A iluminação do ambiente, criando uma atmosfera de intimismo, 
é da Mundial Iluminação, e as divisórias são da Spyder Vidros, 
produzindo pequenas e planejadas separações no amplo espaço. 
Merecem destaque também os 12 quadros do artista Marlus Lisboa, 
com um profuso espectro de cores. 

MONDE
Colchão Thenor Luxor,

da Vivar

Tapete Iraniano Kirman 
Antique, da Império Persa 

Home Design

Mesa Long,
da Idea Design

Móveis Planejados,
da Evviva

Banheira de imersão Victória + Albert, 
da Bello Bagno
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ESPECIARIAIS
 Andar pelas ruas centrais conhecendo o mercado público e seus arredores 
com as diversas lojas de especiarias, temperos e azeites, também é um passeio 
rico de sensações e odores aromáticos. O charme das lojas é bastante peculiar 
e vivenciamos um pouco da tradicional vida grega e sua cultural local.

por Cris Schmitz - arquiteta

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

Sugestões para a coluna INN :
 crisschmitzarquitetura

studioaarquitetura.com.br
cristianaarquiteta@gmail.com
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ILHAS GREGAS
 E falar de Grécia é também falar das encantadoras ilhas gregas, 
em especial Mykonos, onde tudo exala charme e sofisticação, com 
paisagismo sempre valorizado e integrado as construções, com noite 
incrível com diversas opções de bares, restaurantes e compras, além 
de baladas e música boa. Santorini, com um dos pores do sol mais 
incríveis do mundo e suas edificações brancas como se nascessem 
das pedras íngremes onde estão localizadas, próximas ao vulcão, 
tem um charme especial. Praias de areias vulcânicas, sofisticação e 
requinte num mesmo lugar. Só estando lá para sentir e saber. 

ARQUITETURA E LIFESTYLE: UMA VIAGEM PELA GRÉCIA
 Nesta edição da coluna destacarei minha viagem cultural à Grécia em parceria com a Costaneira . Definitivamente a Grécia não é um 
local para ser visitado em poucos dias, tão pouco uma só vez.. Além da beleza incrível do país, arquitetura e praia, duas das minhas paixões, me 
encantei pela Grécia também por saber que as edificações são quase todas alimentadas por energia solar, já que o sol é abundante o ano inteiro.

COSTANEIRA
 A Costaneira é uma empresa que está em constante renovação e atualização na forma
de trabalhar e enxergar o mercado. Fundada em agosto de 1949, por Arno Johann, é 
hoje umas das maiores referências em lojas de revestimento com nove lojas localizadas 
em pontos estratégicos do Rio Grande do Sul. Para obter este reconhecimento, além da 
solidez e segurança da empresa, a Costaneira investiu forte em instalações modernas, alta 
tecnologia, estruturas organizacionais bem definidas e planejamentos estratégicos. E tem 
oferecido muito mais do que isto a clientes e arquitetos, com atendimento excepcional 
de forma pessoal e valores competitivos para produtos de qualidade. Seguindo a ideia 
de oferecer ótimo atendimento e produtos 
diferenciados, a diretora Carol Cazuza Muller, 
com seu trabalho impecável junto à equipe 
e parceiros, organiza as viagens culturais da 
Costaneira, para arquitetos, com destinos 
incríveis e inusitados. A empresa entende que 
ampliar a cultura e o olhar diversificado do 
arquiteto traz inovações à loja e ao mercado,
enriquece a qualidade dos projetos, a maneira
de entender as diferentes necessidades dos
clientes e estar constantemente atualizados.

ATENAS 
 É uma cidade encantadora, onde pode se fazer muitos trechos 
a pé devido às ruas urbanisticamente planejadas e arborizadas, 
nada mais agradável para quem está turistando e explorando.

ACRÓPOLE: arquitetura clássica
 Subir a Acrópole e visitar o Partenon, século V a.C., 
é parada obrigatória e, por mais que nós arquitetos 
tenhamos estudado e pesquisado sobre arquitetura 
clássica, estar lá e ver de perto é uma sensação 
indescritível. A imponência, a solidez e a perfeição do 
que restou do templo dedicado à deusa Atenas é 
impressionante.

Arquitetos no 314 Architeture Studio

Carol Muller e Cris Schmitz no 314 Architeture Studio
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Santorini

Museu da Acrópole

Vista de cima da Acrópole

Loja de especiarias

SantoriniSantorini

Balux Café

Mykonos

ARQUITETURA CONTEMPORÂNEA
 Mas quem gosta de arquitetura contemporânea e uma vida 
mais cosmopolita, Atenas também oferece outras opções de 
lazer para lá de especiais e atuais, como bares e restaurantes 
de arquitetura atual e belíssima. Os rooftops, coberturas com 
panoramas incríveis que tem ganhado cada vez mais destaque na
arquitetura atual, são muito presentes, por terem vistas lindas da 
cidade antiga. O plano diretor não permite que nenhum prédio 
seja mais alto que a Acrópole, assim, ela é vista de quase todos os
pontos da cidade. Meu destaque vai para o Galaxy bar, rooftop 
do Hotel Hilton, uma das paisagens mais privilegiadas e bonitas da 
cidade, de frente para a Acrópole. Fora do eixo turístico de Atenas, 
está a praia de Glyfáda, onde fica o Balux Café: the Project House. 
Um lugar para descolados e modernos. O local é um mix de café, 
restaurante, bar, office e lounge. A essência do projeto é retratar a 
nova forma de viver e se relacionar, sozinho ou em grupo, diversão 
ou trabalho, tudo num mesmo espaço. Diversos ambientes 
compõe o Balux, para diferentes necessidades e pessoas.
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REQUINTE ALIADO AO

Circuito Onne Decoração

Carina Fraeb

 Para o projeto desta clínica de cirurgia plástica, no MEDPLEX 
Santana, a arquiteta Carina Fraeb propôs um ambiente que 
mesclasse a leveza da laca clara com o aconchego da madeira. 
O espaço de 36 m2 foi divido em recepção, consultório e 
sala de exames, recebendo piso de porcelanato padrão bianco 
covelano. 
 Com o deslocamento da porta do lavabo, foi possível 
redefinir o ambiente de recepção. O balcão de atendimento 
de quartzo branco é acompanhado de poltronas, banco e 
móvel de apoio com bandeja, que recebe carinhosamente os 
clientes com café e água saborizada. Um jogo de painéis em 
níveis diferentes, na parede da recepção, oculta a caixa de CD, 
onde estão os disjuntores. Atrás da mesa de atendimento foi 

criado o espaço que acomoda o armário de auxílio à secretária com pequena copa e garante privacidade no acesso ao lavabo 
e ao consultório. Na recepção, foi elaborado um rebaixo de gesso para marcar a área de atendimento, e a sanca ao longo da 
parede propicia uma iluminação mais agradável. O projeto luminotécnico contou com a parceria do Laboratório da Luz, e a 
tela de Cristina Dall Igna enriquece o recinto.  
 Era desejo do cliente que o seu consultório fosse sofisticado e aconchegante. É o que vemos no uso da cor fendi nos 
móveis, na aplicação de painéis com ranhuras, no vidro branco sobre a mesa e na delicada estante à entrada do ambiente. 
Para separar o consultório da sala de exames foi concebida uma divisória com 2.20 metros de altura, fazendo uso da mesma 
linguagem de jogo de painéis, agora intercalado com vidros jateados e laca branca. Na sala de exames foi projetada uma 
bancada de mármore branco com duas cubas e armário em melamina branca. 
 Os móveis foram todos desenvolvidos pelo escritório de Carina e feitos sob medida por Móveis Leffa. A persiana rolô 
branca da Uniflex Moinhos veste as janelas do consultório e da sala de exames.
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A SOFISTICAÇÃO NA
Circuito Onne Decoração

 Quando convidada a fazer o projeto deste escritório de advocacia, a 
arquiteta Carina Fraeb tinha um prazo de mais ou menos seis meses 
até a mudança dos clientes para o novo endereço. O programa de 
necessidades contava com recepção, secretaria, sete salas de advogados, 
sala de reuniões, sala de reuniões informal, área de estações de trabalho 
em ilha e copa. O projeto partiu da proposta de uma base cinza para o 
piso de porcelanato e paredes, contrastando com o louro freijó utilizado 
em toda a área nobre do escritório.
 Na entrada, o cliente é surpreendido com um painel em louro freijó 
que acomoda a placa de aço escovado com o logotipo do escritório. 
O balcão da recepção recebe o sofisticado mármore Nero Marchina, 
executado por Marmonix, tendo por pano de fundo um painel ripado. 
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 O ambiente de estar em “L” vem logo em seguida, acomodando os clientes em um sofá de veludo cinza grafite e poltronas 
em veludo na cor coral executadas por Leffa Estofados.  A tela de Rosali Plentz quebra a sobriedade do espaço. A iluminação 
dá caráter cênico ao ambiente, com luz indireta, rasgos com luminárias embutidas, além de efeitos de fita led. Entre a sala de 
reuniões e a circulação foi criada uma divisória ripada de madeira e vidro jateado. 
 Para a sala de reuniões foi projetada uma mesa para dez pessoas, um quadro de vidro preto para anotações, TV e uma 
pequena biblioteca acompanhada de nicho para café. Todos os móveis e painéis foram executados por Móveis Wermeier.
Neste ambiente a laca cinza contrasta com o louro freijó da divisória e com a cerejeira escurecida da mesa. As persianas rolô 
da Uniflex Moinhos seguem a tonalidade cinza das paredes. A poltrona verde executada por Leffa Estofados faz parte do 
recanto da sala do sócio proprietário.
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Circuito Onne Decoração

Fabiana Damiani

 O projeto de Fabiana Damiani para esta suíte partiu de uma 
intervenção de integração de dois dormitórios em uma grande reforma, 
que resultou em um amplo espaço de 36m2. A ideia foi criar um 
ambiente espaçoso, leve, aconchegante com iluminação natural e muito 
conforto para o casal. 
 O forro com detalhe curvo traz movimento para a composição, que 
priorizou a simetria nos demais elementos. A marcenaria, detalhada pelo 
escritório da arquiteta e executada pela Dell Anno, em carvalho natural 
composta com branco criou a leveza e o aconchego harmonizando 
com o lustre de cobre e cristal. Tecidos com texturas suaves nas cores 
branco e verde claro, assim como papel de parede da SM Concept em 
textura de linho, reforçam a atmosfera de descanso.

HARMONIA
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 A TV recebeu uma máscara em vidro, tornando-a discreta no ambiente. Muita comodidade nas poltronas e pufes em frente 
à TV, com luminárias articuladas nas laterais para leitura e sistema de áudio e vídeo da Facsom todo embutido no mobiliário 
e no forro. Um conceito moderno com linhas retas e com detalhes que imprimem personalidade com as poltronas, cabeceira 
estofada em capitonê e a cadeira medalhão da bancada de maquiagem. Piso vinílico em tonalidade amadeirada traz conforto 
térmico e facilidade de manutenção do espaço.
 Um amplo banheiro com 18m2, todo revestido em porcelanato golden calacata, contrastando com a marcenaria em 
louro freijó natural, para criar uma atmosfera contemporânea. Cubas duplas esculpidas e porcelanato, espelho com iluminação, 
valorizando as linhas do projeto. Banho com chuveiro central de teto da Spazio del Bagno, com box em vidro natural com 
discretas roldanas em alumínio da Mega Vidros, imprimem graça e cuidado ao detalhe na composição.
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Circuito Onne Decoração

Karen Fanti

 O projeto de um apartamento de aproximadamente 100m2 na capital 
gaúcha foi assinado pela designer de Interiores Karen Fanti para um 
jovem casal de advogados e seu filho, tendo seu “quê” de personalização 
e exclusividade com uma aposta inteligente de intervenção na planta 
original do imóvel. Inspirada nos estudos dos smart apartmants e 
atenta aos desejos dos clientes, a designer apostou na conexão sutil 
de ambientes impactando o visual do apartamento desde o hall de 
entrada com a ampliação de espaços. Tradicionais portas e paredes que 
separavam a cozinha do estar e jantar foram removidas, dando origem 
a uma única e extensa parede linear centralizada, abraçada por uma 
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bancada funcional para atender hall, cozinha, estar e jantar, criando o aumento de espaços desejado, a acomodação do novo 
mobiliário e objetos do casal, e permitindo uma circulação prática entre a área social e funcional do apartamento.  
 A marcenaria foi desenhada sob medida e executada pela loja Finger Móveis Planejados de Canoas, com a escolha de 
padrões modernos e cores neutras, a fim de garantir uma atmosfera leve e contemporânea. Outra aposta que valorizou o 
projeto foi a luminotécnica. Escolhas feitas na loja Sulina Iluminação de Porto Alegre atenderam às necessidades de conforto 
visual, calor térmico, sustentabilidade e economia desejadas pela designer, que apostou em leds para uma iluminação direta e 
indireta criando diferentes cenários para o convívio familiar.     
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Circuito Onne Decoração

Miriam Runge

 A principal tarefa deste projeto entregue à arquiteta Miriam 
Runge foi acomodar, em apenas 30m², dois confortáveis consultórios 
de atendimento – com maca – e ainda uma recepção prática e 
contemporânea. Privilegiando a luz solar, os consultórios foram dispostos 
aproveitando a luz natural, e a recepção acomodou-se junto ao banho e 
entrada principal. 
 Nos consultórios, a marcenaria sob medida foi confeccionada pela 
Movelab Móveis, que também executou as portas e armário da 
recepção, ponto de partida para a acomodação perfeita das necessidades 
em todos os ambientes. Macas e pias supercompactas completam o 
programa de necessidades. Cada maca recebeu colchão sob medida 
que foi revestido por um tecido diferente e confere a cor alegre aos 
consultórios. 
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 Uma porta painel de correr separa a circulação de acesso aos consultórios e organiza os fluxos. Na 
recepção, um grande painel de porcelanato madeirado, executado pela Construforma Engenharia, que 
também foi responsável pela execução de toda a obra civil, recobre a parede trazendo o aconchego necessário 
em contraponto ao branco dos móveis que garantem a sensação de limpeza e assepsia que um consultório 
exige. Tampo em nanoglas branco tanto nos consultorios como copa e banho, foram feitos pela MC Mármores 
e Granitos, que também realizou com primazia o balcão da recepção em quartzo branco stellar, onde os 
clientes podem ser recebidos sem economia de conforto. Som ambiente, TV e sancas de iluminação suaves 
complementam a proposta do projeto inovador e funcional.
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Circuito Onne Decoração

Isabel de Pauli e Anelise Costa 

 As arquitetas Anelise Costa e Isabel de Pauli criaram um 
ambiente despojado e contemporâneo, onde os espaços de convívio 
sirvam também para contar as histórias vividas e, junto com as novas 
experiências, possam ser usufruídas de forma intensa e com paixão. Um 
lugar projetado para pessoas que gostam de receber e reunir amigos e 
familiares e que valorizam experiências que ali possam ser desfrutadas.
A garagem nunca é a protagonista de uma casa, mas é por ela que 
passamos para ir aos nossos lugares favoritos, realizar sonhos, levar 
os filhos para a escola, ir ao trabalho e que, também, nos recebe de 
volta para o aconchego de nossa casa. O projeto de 85m² quis assim 
ressignificar a nossa relação com a garagem e mostrá-la como parte 
importante da nossa vivência em casa. Por isso foi pensado um olhar de 
garagem diferente, com o conceito dinamarquês Hygge – um estilo de 
vida, muitas vezes traduzido como “acolhedor”. 

 A obra foi executada pela Construtiva Arquitetura, com vidro e paredes de bloco cimentício, pensando na leveza e rapidez da 
execução, buscando um menor impacto possível ao ambiente. O espaço foi projetado pelo escritório Isabel de Pauli Arquitetura, 
com a ideia de muita luz, proporcionando bem-estar e qualidade de vida. Integraram a garagem à sala de estar, com espaço gourmet 
e uma oficina. O espaço gourmet comporta bancada em duas alturas, uma em estrutura de MDF e a outra com tampo de quartzo 
branco. O mobiliário sob medida foi desenhado pelo escritório Isabel de Pauli Arquitetura e desenvolvido pela D’Linea Móveis, 
empresa que atua há 35 anos no segmento de planejados sempre em busca de qualidade e excelência, nas cores Sirena trama e 
Macadâmia.
 A vegetação é bem pontual, contando com uma jabuticabeira e musgos escandinavos. Um adesivo ocupou uma grande parede 
com a foto de uma árvore do Seminário de Viamão, abençoando o espaço e a trilha dos nossos motociclistas!
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URBANdrops
por Miriam Runge
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miriam@runge.arq.br  mrungearq  

Miriam Runge é arquiteta e urbanista (UFRGS), pós-graduada em Design de 
Mobiliário (UCS) e atua em seu escritório m.runge arquitetura em Porto Alegre. 
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 e 
inaugura um novo ciclo de atuação com estudos em Neuroarquitetura.
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TEXTURAS RÚSTICAS: POR QUE GOSTAMOS?
 Texturas e tijolos aparentes já estão há alguns anos voltando com força 
total na decoração de exteriores e interiores. Possivelmente porque o tijolo 
e suas texturas rústicas nos trazem sempre uma sensação de aconchego e 
conforto, mas por qual razão sentimos isso com os materiais mais texturizados 
e principalmente com o tijolo? Talvez em função de que, ao olharmos para uma 
parede de tijolinhos, evocamos as nossas memórias mais antigas: as paredes das 
casas das nossas avós, onde corríamos livres e a lembrança da terra natural que 
compõe nobremente estes materiais.  Ter uma parede de tijolos desperta esta 
sensação de conforto visual e emocional através da nossa memória genética 
e daquilo que já conhecemos e vivenciamos. A indústria sabe muito bem disso 
e aposta cada vez mais no tijolo à vista, de textura muito rústica e com várias 
cores e formatos. Alguém duvida que sempre será um sucesso?
Foto abaixo arquitetura civil de @cesarmariot e interiores @mrungearq.
Ao lado painel em tijolo ingles em casa cor by @mrungearq
www.luizapilau.com.br

TENDÊNCIAS DE CONSUMO:
GRAB AND GO
 Apresentada em 2016, a AMAZON GO foi 
oficialmente aberta ao público no início deste ano 
segundo o portal de notícias G1. De arquitetura 
conceitual, distribuída em 167 m2, é a primeira 
loja no mundo baseada no processo GRAB 
AND GO, compre e vá! Nela podemos escolher, 
comprar e levar sem enfrentar filas e caixas... e 
com isso os projetistas e criadores do complexo 
sistema pretendem minimizar o desperdício 
de tempo do consumidor na experiência de 
compra. Quem gosta de filas e caixas para 
pagamentos? Com um sistema computacional de 
reconhecimento facial, sensores de movimentos, 
um complexo deep learning e após anos de 
experiências e correções, finalmente o usuário 
pode baixar seu aplicativo e ir às compras... os 
funcionários seguem preparando alimentos 
especiais e orientando os clientes, mas o simples 
fato de alterar o formato de pagamento altera 
toda a percepção de consumo.
 Não queremos mais perder tempo com o 
que não é agradável nos dedicando apenas ao 
essencial.
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TENDÊNCIA: WOODEN FLOORS
 Pisos de madeira natural também são uma tendência que veio para 
ficar. A antiga onda de que madeira não é um produto sustentável 
e que é proveniente de exploração desordenada deu lugar à ampla 
utilização de pisos oriundos de florestas certificadas e de manejo 
sustentável. Tacos prontos com acabamentos de fábrica conferem 
beleza e requinte a qualquer ambiente, trazendo também o aconchego 
da madeira, que nos causa ótima sensação remetendo aos pisos mais 
antigos das construções históricas. Parquets em diferentes cores e 
tamanhos, recuperação de pisos antigos, novas paginações envolvendo 
contrastes de cores, novos acabamentos que variam do brilho ao fosco 
e, inclusive, revestimentos que literalmente sobem as paredes são os 
produtos e serviços disponíveis hoje no mercado e que certamente 
serão sempre afinados com a tendência para os próximos anos.
www.luizapilau.com.br
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SENSORY ARCHITECTURE
 As experiências de compras estão mudando?! Recém-
inaugurada em Gramado, na serra gaúcha, A Fabulosa Loja 
de Chocolates traz um novo conceito de experiência de 
compra: em quase 300m² o consumidor é imerso em um 
mundo fantástico criado pela cenografia finamente trabalhada 
conceitualmente. Desenvolvida em um percurso ricamente 
decorado, a loja começa com soldadinhos, carrossel e vitrines 
com ursos e relógios do tempo, onde a vivência lúdica e 
infantil nos leva a um mundo de faz de conta. O produto se 
insere nestes ambientes de forma leve, e esta imersão faz do 
chocolate o grande protagonista da história, juntamente com 
ambientes e bailarinas que parecem ter saído de um antigo 
armário da mente para povoar os ricos cenários. Iluminação 
e cenografia executadas com maestria contribuem para 
o absoluto sucesso do espaço, que abriu suas portas em 
julho e aguarda um público de mais de 50 mil pessoas nesta 
temporada de inverno. Os investimentos na ordem de 2,5 
milhões de reais e profissionais de alto gabarito em uma ampla 
equipe, da qual tive o prazer de participar, se uniram para esta 
realização inédita e única na cidade, que adianta ser o maior 
sucesso e o futuro das lojas em alto padrão. A arquitetura 
sensorial está se inserindo como a mais nova tendência nos 
espaços comerciais.
 Equipe de arquitetura civil Marcio Ribas & Rodrigo Parissenti, 
Patricia Popp e Miriam Runge. Execução de obras civis do arq. 
Joel Oberherr. Projeto conceitual e de cenografia de Max Tavares 
juntamente com a MChecon Group de SP, que também assina a 
perfeita e primorosa execução deste projeto de interiores lúdico e 
cenográfico. Imagens de Rafael Cavalli - divulgação

 A tendência em cores para as próximas estações 
tanto na moda quanto na arquitetura e decoração 
de interiores são os tons não tradicionais de 
matizes fortes que podem ser utilizados sozinhos. 
Ausência de gêneros ou de marcação da estação, 
as cores misturam o clássico e o colorido jovial. As 
cores apontadas pela PANTONE para 2018/2019 
possuem estas características e com certeza irão 
impactar nas escolhas.
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Como é seu dia a dia como ativista criativo na Grendene?
 O meu dia a dia é de divertimento, aprendendo que podemos 
trabalhar com felicidade e ter resultados em uma indústria. As 
reuniões começam com o check-in e check-out emocional, onde 
partilhamos as emoções dos participantes criando um contexto de 
confiança. A emoção, sim, deve ser incluída no ambiente do trabalho, 
pois é ela que dará sentido para as ações. A busca do sacro ofício 
(trabalho sagrado) é o foco, em oposição ao trabalho como sacrifício. 
A filosofia IKIGAI (生き甲斐) pode ser um dos caminhos. O que 
amamos e somos bons é nossa paixão. Aquilo em que somos bons e 
pagos é nossa profissão. O que nos paga e o mundo precisa é nossa 
vocação. O que amamos e o mundo precisa é nossa missão.  A soma 
de tudo isso é nosso IKIGAI. Acredito que o IKIGAI possa criar um 
contexto criativo, onde cada um comparte este cenário, gerando 
uma conexão de “fiança partilhada” (confiança) no time. O trabalho 
é aonde aprendo com o outro e principalmente aprendo de mim 
mesmo.

Como deve ser um trabalho em equipe?
 A palavra “deve” está diretamente ligada ao controle. Troco 
esta palavra pelo “quero”. Portanto, quero fazer parte de um time 
em que a diversidade não seja ligada por etnia, por cor de pele, 
profissões... e sim pelo SER que naturalmente é diverso. O espaço 
para as perguntas sem respostas gera a reflexão dando um sabor 
na alma da equipe. Muitas vezes não existem respostas. O segredo 
está nas perguntas. Aceitar que a pergunta abre possibilidades e 
largar a necessidade da resposta é uma ferramenta, também, para 
libertar a criatividade. Em um contexto de mudanças constantes e 
aceleradas, respostas tem prazo de validade, enquanto perguntas são 
atemporais. Aposto nas dúvidas como um antídoto em tempos de 
transformação e incerteza.
 Ainda mais, a cultura do erro como um ruído é vital para criarmos 
uma equipe que aprende continuamente com os fracassos. 

BEM-VINDO À 
Design - Edson Matsuo

 Diretor criativo da Grendene, ou ativista criativo como prefere nomear, Edson Matsuo já criou escola com 
seu entendimento de como desenvolver o “sacro ofício”, apostando na cultura colaborativa, trabalho em time 
e sempre ouvindo sem julgar quem tem ideias. Desde a infância, incutido pelos símbolos da cultura japonesa 
como família e empenho, foi movido pela curiosidade e necessidade de saber mais. Dentre tantos fazeres 
de sua trajetória, cursou arquitetura, foi comunicador visual, realizou caricaturas e ilustrações. Sua história na 
Grendene começou em 1984, no momento em que foi convidado a ser um consultor de projetos especiais, 
como alternativas de produtos injetados aos calçados plásticos. Estava criando uma bicicleta, quando elaborou 
três tiras para chinelo, além de embalagem e display. Nasceu o chinelo Rider. Matsuo, então, mudou-se para o 
Rio Grande do Sul, casou, teve filhos, participa na Grendene como ativista criativo da Melissa e se propõe à 
prática do coaching ontológico como ferramenta para ver a vida.

DERIVA DA
O que é inspiração?
 A etimologia da palavra inspiração vem do latim “In”, dentro, e 
“Spinare”, respirar, vejo a conexão com liberdade interna para agir. 
Gosto muito da CO-inspiração. Prefiro ser um co-inspirador, que 
se inspira para inspirar (e que se inspira mais, e novamente, vendo 
o inspirado). A co-criação, ou o ativismo criativo, tem a ver com o 
desenvolvimento de contextos de criatividade no ambiente, o que 
nada tem a ver com controle.

Como inovar?
 Se só conseguimos ver as coisas a partir de um ponto de vista, temos 
dificuldade em inovar. A essência da inovação está no observador. 
Inovação tem a ver com EUnovação, com autoconhecimento. E aí 
consiste a beleza de descobrir a inovação em si, mas não para si. Ela 
depende do outro. Só é reconhecida como inovação quando faz a 
diferença para alguém. Acredito que o como é feito, com e entre 
as pessoas, é a alma da inovação. Não concretize uma ideia só, faça 
uma para destruir outra. Não se apegue, apague. O processo criativo 
flerta com a morte. Não há criação sem destruição, não há luz sem 
sombra.

O que deve prever o design?
 O design hoje tem várias leituras e há uma banalização do nome 
desta prática. A busca da empatia (to walk in your shoes) está entre 
o design que acredito. 
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Premiação do IF Design Award

Edson Matsuo
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Projeto Melissa One by One.
 Ganhamos com o Melissa One by One o prêmio iF Design 
Award, na Alemanha. Foi reconhecido como um projeto que 
questionava o automático pé direito e pé esquerdo. A proposta 
de não ter lado direito e esquerdo, ser comprado por unidade, 
com nove modelos, possibilitando 81 combinações foi arrojado no 
mercado mundial de calçados. O ponto maior foi ver o quanto 
os colegas de toda a Grendene estavam engajados para fazer algo 
muito fora do padrão. Foi sem dúvida um teste para fazer um 
projeto para inovar junto com as pessoas.  

Existem grandes ideias?
 Sim, e elas geralmente estão ligadas à cultura do capricho, 
respeito e zelo pelo outro.

Como se dá a manutenção do case de sucesso Grendene, 
produzindo sandálias plásticas com a marca Melissa desde 
1979?
 A minha percepção é muita colaboração e aprendizado um 
com o outro, cultura que não se compra, se constrói com co-
inspiradores. 

Atualmente, são quantas linhas de sapatos, quantos modelos 
e para quantos países são exportados?
 Exportamos para mais de 100 países e temos cinco marcas: 
Melissa, Ipanema, Rider, Grendha e Grendene Kids. 

Qual é o tamanho da produção anual, em número de sapatos 
(ou pés de sapatos....)?
 Nossa capacidade de produção é de 250 milhões de pares/
ano e no ano passado, em 2017, produzimos cerca de 170 milhões, 
sendo que 45 milhões foram exportados.

Você usa sapato de plástico?
 Sim, os meus destaques são os clássicos: Melissa 1979, Melissa 
Flox com o clássico Brogue.

O que Edson Matsuo ainda não fez e que está no topo da 
lista de desejos?
 O “Design Para SER_vir” onde o SER de cada um seja a alma 
das relações colaborativas e co-inspirativas. 
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Construção de coleção Melissa

RIO GRANDE DO SUL

casacor.com  @casacorrs   casacorrs TV CASACOR

DE 28/07 A 16/09  
R. CARLOS HUBER, 222

PORTO ALEGRE  

A CASA VIVA
O maior evento de décor, arquitetura e paisagismo das 

Américas preparou para você uma experiência única e 

inesquecível. Venha ver, tocar, experimentar e se emocionar 

com ambientes que revelam a casa como um organismo 

vivo e afetivo. Não perca!

PATROCÍNIO NACIONAL CARRO  OFICIAL PARCEIRO NACIONAL  
DE SUSTENTABILIDADE

PATROCINADOR LOCAL

SEGURADORA OFICIALGÁS OFICIAL
HOTEL OFICIAL PARCEIRO LOCAL

DE SUSTENTABILIDADEFORNECEDOR OFICIAL
MÍDIA PARTNER
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30 
Design - Móveis

 O toque italiano fica no design, trazendo beleza e refinamento 
aos produtos. O nome da empresa surgiu da expressão italiana 
”Bravo!”,  que exclama uma personalidade excepcional, e a palavra 
”Forma” refere-se à liberdade de criação. O propósito da marca 
é criar produtos que traduzam a personalidade de cada pessoa, 
estimulando momentos únicos ao longo dos anos, preservando suas 
memórias e sentimentos.
 Em 30 anos de existência, a Brava Forma possui diferenciais 
únicos, entregando produtos personalizados para os mais diversos 
ambientes. São peças de design autoral, produzidas em diversas 
modulações. Os couros que compõem a coleção são desenvolvidos 
exclusivamente para a marca Brava Forma. Além de ser especializada 
em couro, a empresa tem grande know-how em revestimentos têxteis 
nacionais e importados. Todo o processo de criação e produção é 
artesanal, garantindo que cada peça seja única.  A personalização 
inclui a definição das medidas, suporte soft ou ergonômico das 
almofadas, e até a escolha da cor da linha de costura. A Brava Forma 
acredita que todo produto personalizado é sinônimo de luxo.
 A marca é precursora em espaços criativos que estimulam a 
arte, a arquitetura e o design, expondo seus móveis em collabs com 
artistas e arquitetos conceituados. Além disso, a empresa preza por 
ações locais com pensamento global: há o respeito ao ser humano 
e também ao meio-ambiente, através do investimento em materiais 
naturais e em pessoas técnicas e capacitadas.  As espumas de alta 
resiliência são livres de clorofluorcarbonetos (CFCs) e não agridem 
a camada de ozônio, e as madeiras utilizadas são de reflorestamento. 

 Em 1988 nasce no Rio Grande 
do Sul a Brava Forma, empresa 
familiar de estofados que preza pelo 
conforto e design. Desde o princípio, 
o projeto das estruturas dos móveis 
segue o sistema de engenharia alemã, 
aliando resistência e durabilidade na 
utilização dos materiais. 

As sobras de materiais, como tecidos e fibras, são utilizadas para a 
produção de edredons, almofadas e ecobags, que são doadas para 
entidades assistenciais da região.  

BRAVA FORMA: 

DE HISTÓRIA, 
DE INOVAÇÃO

Brava Forma
• Porto Alegre/RS
Rua Anita Garibaldi, 787 e DC Shopping
• Lajeado/RS
Av. Benjamin Constant, 342

 bravaforma
www.bravaforma.com

Pedro,  Adriana e Flávio Enger
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Arquitetura - interiores

ONNE&ONLY 93

 Criação das arquitetas Karina Lopes e Cristiani Mörschbächer, 
da A4 Arquitetura, para a Casa Cor RS 2018, o espaço Estar 
Íntimo é um convite para chegar e aconchegar, desenrolar conversas, 
mantilhas e o cotidiano em um clima intimista. Sem televisão e sem 
preocupações.  
 A Iluminação, com destaque para a luminária de mesa assinada 
pela designer Marta Manente, elementos naturais, texturas, tudo 
dialoga através de uma paleta de tons neutros e quentes. Linhas 
retas adicionam um toque de contemporaneidade ao espaço, que 
se desenha atemporal. 
 A pedra natural contorna a lareira e se repete nas mesas de 
centro, o piso fosco em madeira tauari se estende sutil e empresta 
a aparência rústica ao painel cerâmico que sobe a parede, um 
elaborado trabalho 3D. 
 O sofá em linho é protagonista do ambiente. Feito sob medida 
pela catarinense Ha.Fatto, marca que estreou no mercado gaúcho 
esse ano e é comercializada com exclusividade pela Casa de Alessa, 
se impõe como uma peça de mobiliário funcional com grande 
atributo estético. Durabilidade e conforto orientaram a escolha do 
desenho, com delicadas curvas e grandes almofadas soltas. Tanto o 
sofá quanto as poltronas abrem mão dos braços para, frente à frente, 
aproximarem as pessoas.
 Os objetos de decoração também são uma curadoria da Casa 
de Alessa.

Aponte a camera de seu celular ligada 
para o QR code e faça um passeio 
virtual em 360º pelo ambiente. 

 Um ambiente para relax e diversão foi a premissa da Garagem 
Renault Home Spa, do arquiteto Luiz Sentinger, para a Casa 
Cor RS 2018. Paredes e teto ganharam revestimento com grandes 
painéis de madeira, enquanto o chão recebeu largos recortes em 
pedra escura: a mistura garantiu harmonia e reforçou a tendência 
mundial pelo uso de elementos com alusão à natureza. 
 Banquetas e poltronas da San German, assinadas por Luan Del 
Savio, exclusividade da Casa de Alessa para o RS, trazem minucioso 
trabalho escultórico em madeira natural. Os detalhes em palha 
tramada e couro acrescentam um toque despojado. Ora em aspecto 
natural, ora em tingimento preto, o conjunto agrega versatilidade 
para acomodar os convidados.
 Nas paredes, Adriano Bassegio e Pedro Heinrich eternizam a vida 
através das lentes fotográficas com um olhar poético de cenários 
gaúchos, do urbano ao inóspito. 
 Na bancada esculpida manualmente pelo designer Tomas Graeff 
brilha uma peça de madeira de Gica Castro, comprovando a presença 
cada vez maior da produção artesanal na arquitetura de interiores.
 O spa, com jacuzzi para dois e paredes revestidas com vidro 
pintado de azul, provoca uma sinestesia que vai do relaxamento à 
contemplação. Minimalista, versátil e convidativo, é um espaço onde 
o entretenimento se prolonga.

ENTRE COMPLETA, QUEFICARPARA
UMA GARAGEM 

DESIGNTRANSBORDA
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Aponte a camera de seu celular ligada 
para o QR code e faça um passeio 
virtual em 360º pelo ambiente. 
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MARCENARIA DE
ALTO PADRÃO GANHA 
SHOWROOM NA
CASA DE ALESSA

ESPAÇO GOURMET 
CONTEMPORÂNEO 
REPLETO DE HISTÓRIAS 
 Assim como nas receitas que um espaço gourmet sedia, 
a medida precisa nos ingredientes garantiu um espaço que 
faz jus ao nome: Metamorfose. A obra homônima, do artista 
Juliano Lopes, batiza o projeto da HB Interiores, assinado 
pelas arquitetas Heloisa Bocorny, Juliana Carvalho 
e Camila Sanguiné para a Casa Cor RS 2018. Um 
escultórico centro de mesa da goiana Gica Castro cativa 
a atenção. Na bancada, as kokedamas evidenciam com ar 
inusitado o conceito da Casa Viva. Abrigando pinhões e 
bergamotas, os bowls de cerâmica da designer Carolina 
Peraça reforçam a identidade regional. Narrar histórias 
através de elementos decorativos é uma assinatura do 
escritório, e as peças exclusivas da Casa de Alessa se 
alinham fielmente a essa premissa. 

UMA BIBLIOTECA 
PARA COLECIONAR 
SENSAÇÕES
 A inebriante biblioteca vintage do arquiteto Daniel 
Wilges para a Casa Cor RS 2018, batizada de Ócio 
Natural, é um convite a entregar-se à companhia de um 
bom livro, um disco e, claro, à arquitetura. Para aplacar 
a brutalidade do concreto, uma criteriosa curadoria de 
peças da Casa de Alessa agrega madeiras, metais, peles 
e tecidos macios. Destaque para a peça de vidro assinada 
pela artista Regina Medeiros, que adorna o ambiente. 
Uma inteligente manipulação dos óxidos de metais do 
solo mineiro pinta com organicidade a fundição do vidro, 
livremente inspirada na forma de um quiabo.

UM PÁTIO EXTERNO 
PARA CONTEMPLAÇÃO
 A arquiteta Karina Ritter assina o projeto Pátio 
da Figueira, na Casa Cor RS 2018, um espaço 
com paredes e muros sustentando jardins verticais, 
complementado com peças decorativas da Casa de 
Alessa. Resplandecendo no centro do ambiente, uma 
peça feita à mão pela designer mineira Regina Medeiros 
com quase um metro de diâmetro, ponto focal da 
varanda coberta. O trunfo da artista é a utilização de 
metais, que resultam em uma alquimia dos minerais com 
óxidos e, consequentemente, infinitas possibilidades de 
texturas e cores aplicadas ao vidro.

SAN GERMAN ESTREIA 
NO MERCADO GAÚCHO

Buffet Ruby, do designer Luan Del Savio

Cadeira Rio, do designer Luan Del Savio

Cadeira Torno, do designer Andre Ferri

Carro Cha Eva, do designer Luan Del Savio

Comoda Thae, do designer Luan Del Savio

Luminária Tirante, do designer André Ferri

Mesa lateral Escora, do designer Danilo Faria

 Desenhar uma releitura contemporânea, sustentável e de 
atemporal beleza da marcenaria é a proposta da San German. Desde 
1969, a família que hoje lidera o movimento de expansão internacional 
trabalha com dedicação total à marcenaria. O reposicionamento 
veio em 2016, focando no mercado premium e na modernização 
tecnológica de toda a produção, inspirada no modelo artesanal e 
tratada com igual empenho e carinho. 
 O domínio do processo artesanal resulta em detalhes que olhos 
profissionais reconhecem: as lâminas de madeira natural têm plano 

Casa de Alessa
Rua Silva Jardim, 120
www.casadealessa.com.br

contínuo, ininterrupto, importadas dos EUA. O verniz fosco de alta 
resistência, distribuído inúmeras vezes em finas camadas, ressalta os 
veios e protege a madeira por décadas. O uso de couro natural, aço 
carbono e palha tecnológica brindam o toque e o olhar. Designers de 
projeção como Luan Del Savio, Andre Ferri, Danillo Faria, Fernando 
Zanardi e Guto Indio da Costa, em parceria com a marca, investem 
em identidades e narrativas autorais que resultam em peças icônicas 
e inéditas. Em 2018, a San German foi destaque na Milan Design 
Week, com ambiente exclusivo na exposição do Fuori Saloni. 
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Arquitetura - Interiores

 Comandada pela empresária Bruna De Carli, a Monticello 
Interiores apresenta um novo conceito de estilo, design e 
sofisticação com uma linha de produtos que primam pela 
originalidade, beleza e qualidade total. 
 A loja, localizada no coração do Moinhos de Vento, conta 
com uma equipe preparada para atender de forma personalizada 
tanto profissionais como clientes finais. Móveis de alto padrão, 
além de peças originais e exclusivas, assinadas por conceituados 
artistas e designers, compõem o mix de produtos da Monticello 
Interiores. Funcionalidade e atemporalidade aliadas para 
proporcionar uma experiência de bem-estar duradouro. Uma 
das estrelas é o sofá “Mescla” assinado por Johnny Thomsen, 
executado por Atual Estofados compõe um dos ambientes. 
 

 A ambientação Monticello interiores assinados, com curadoria técnica do arquiteto 
Guilherme Lopes e curadoria de conteúdo da arquiteta Hellen Firmino, é um convite para 
adentrar e vivenciar 16 ambientes completos, assinados por 21 estrelados profissionais. 
Sinta, inspire-se e inclua, uma proposta irrecusável.  

Monticello Interiores
Rua Quintino Bocaiúva, 805
Telefone: (51) 4066.4797
Email: monticello@monticellointeriores.com.br
instagram: @monticellointeriores

ArqmoveAdorodesign

Eduardo Borges

Kamila Witt Michele Ravadeli Monique Mello

Gabriela Paganelli Guilherme Baugarten Heck Arquitetura

Johnny Thomsen Paula Lino

Guilherme Lopes
Curador Técnico

Hellen Firmino
 Curadora de Conteúdo

Camila Chalon Carla Oliveira

Denise Almeida

Bruna Marcon

O NOVO ESTILO 
DA SUA CASA IN:  

CONCEITO

INTERIORES ASSINADOS

SINTA
INSPIRE-SE
INCLUA
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Educação

EDUCAÇÃO INFANTIL: 

 “Esse prédio é um grande presente para nós todos. É um espaço 
planejado para a vivência plena da infância, oportunizando que 
em cada sala de aula o aluno seja acolhido na sua individualidade”, 
expressa Tatiane Waldow, Coordenadora de Unidade de Ensino da 
Educação Infantil ao 5º Ano.
 Localizado no Campus do Colégio Anchieta, o novo espaço da 
Educação Infantil conta com salas de aula especializadas, como Sala 
de Linguagem Digital, Sala de Música e Movimento, Sala de Língua 
Inglesa, Cozinha Pedagógica, bem como horta, pomar, pátio central, 
pátio aberto e amplos pátios externos, disponíveis para propiciar 
o desenvolvimento global e harmonioso da criança.  Além disso, as 
salas de aula possuem solariuns, espaços que propiciam aos alunos 
atividades ao ar livre, facilitando o contato com a natureza.

 Um ambiente acolhedor, incentivador 
de descobertas de habilidades, e 
educadores afinados dentro de um 
conceito de educação inovadora e de 
qualidade são pilares para o sucesso da 
construção do conhecimento. Pensando 
no protagonismo da criança em seu 
processo de aprendizagem, dos três aos 
cinco anos de idade, o Colégio Anchieta 
decidiu investir em um novo espaço, que 
alia modernidade e bem-estar, com área 
total de 8.804m² em área nobre de Porto 
Alegre, no coração do bairro Três Figueiras. 

Sala Multiuso

Mezanino da sala de aula

Fachada prédio Educação Infantil

Alunos de 03 anos

Sala de aula

Contemplando as atividades esportivas, após o período regular 
de aula, os alunos da Educação Infantil até o 3º Ano do Ensino 
Fundamental podem participar do Projeto Espaço Criança 
Anchietana, que consiste em atividades físicas, recreativas, lúdicas 
e esportivas, de forma organizada e contínua. O Colégio também 
oferece Escolinhas Esportivas e Treinamentos Esportivos de Seleções 
para os demais alunos, até o Ensino Médio, e a Escola de Artes 
disponibiliza modalidades como ballet a partir do Infantil B e C.
 Um grande diferencial, visto o intenso trânsito das ruas de Porto 
Alegre, são os estacionamentos exclusivos, criados para os pais 
terem a possibilidade de deixar os filhos em segurança dentro do 
espaço escolar. Para acessar o estacionamento, os pais recebem um 
cartão, que possibilita o controle de acesso ao Campus. 
 O Colégio Anchieta faz parte da Rede Jesuíta de Educação, 
com 12 colégios e cinco escolas em todo o Brasil, totalizando 30 
mil alunos. Com ensino a partir de três anos de idade até o Ensino 
Médio, o Colégio Anchieta já está com inscrições abertas para 2019.
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Foto aérea Colégio Anchieta

Cozinha Pedagógica

Sala de música e movimento

Espaço e tempo 
para frutificar as 
melhores lembranças

LUGAR DE
INFÂNCIA

www.colegioanchieta.g12.br
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Clube sócio-esportivo 

Sede Alto Petrópolis 
 Com 58.400 m² de área total, a sede Alto Petrópolis é um oásis 
em meio aos prédios residenciais do bairro Petrópolis. Possui uma 
infraestrutura completa para a família disponibilizando espaços para 
curtir momentos de lazer com parque aquático (piscinas externas 
e térmicas, para crianças e adultos) e grande área verde, com lago 
e integração total com a natureza. As crianças podem circular em 
completa segurança, aproveitando playground, Espaço Kids Indoor, 
toboágua e piscinas exclusivas e escolas esportivas, com diversas 
opções de modalidades para aprendizado. Para os adultos, a sede 
oferece locais para caminhada, alongamento e musculação ao ar 
livre, salas de musculação e fitness, bem como 15 quadras de tênis 
externas, oito de saibro e sete rápidas, com iluminação, quadras 
poliesportivas de vôlei e basquete, quadras de grama sintética de 
futebol, quadras de vôlei, beach tennis e futebol de areia. Dispõe 
ainda de sete espaços para realização de eventos, com capacidade 
para 72 a 2.000 pessoas e 270 vagas de estacionamento.

Sede Ilha do Pavão 
 A sede náutica na Ilha do Pavão tem uma área verde de 
aproximadamente 126.000m² e 4.000m² de área construída. Possui 
espaços destinados às crianças com playground e piscina, grande área 
verde, churrasqueiras (cobertas e externas), locais para caminhada 
e dois ambientes para grandes a pequenas confraternizações. Para 
os esportistas, a sede conta com raia de remo com dimensões 
olímpicas, quadras de vôlei, de beach tennis e de futebol com grama 
natural. Para chegar à sede, o clube disponibiliza transporte náutico 
próprio, com saída do centro de Porto Alegre: são menos de oito 
minutos de travessia segura, para contemplação da cidade e das ilhas 
do Delta do Jacuí.

 O Grêmio Náutico União, com 112 anos de 
tradição e prestígio nas áreas social, esportiva e cultural, 
possui quatro sedes em pontos estratégicos de Porto 
Alegre, contando com uma infraestrutura que oferece 
qualidade de vida e bem-estar para toda família. 
 As quatro sedes do clube, em três bairros diferentes, 
totalizam mais de 217 mil m². Cada endereço possui 
características específicas, mas suas atrações têm pontos 
em comum, tornando o clube apto para receber quem 
curte programas em família, público interessado em 
investir em saúde e bem-estar, adeptos de atividades 
esportivas, sociais, culturais e gastronômicas. 

112 ANOS
ESBANJANDO SAÚDE

Sede Moinhos de Vento 
 Adquirida em 1940, a sede localizada no bairro Moinhos de Vento 
manteve sempre sua essência esportiva. Oferece uma piscina de 50 
metros, uma piscina de 25 metros e outras três de lazer, salas de 
musculação e fitness, hidroginástica, uma moderna sala de esgrima, 
basquete, ginástica artística, judô e natação, assim como um amplo 
estacionamento subterrâneo.

Sede União Petrópole Tênis Clube 
 A sede União Petrópole Tênis Clube, incorporada pelo GNU em 
2017, se constitui em mais uma opção de lazer e esportes para os 
associados no bairro Petrópolis. Piscinas, playground, quadras de tênis 
externas e cobertas, quadra poliesportiva e beach tennis, locais para 
caminhada e demais espaços para prática de esportes e convívio 
social são alguns destaques da nova sede.

Sede Moinhos de Vento

Sede Ilha do Pavão

Vista aérea Sede Alto Petrópolis

Vista aérea sede Moinhos de Vento

Área verde da sede Alto Petrópolis

Acesse www.gnu.com.br ou entre em contato pelo 
(51)3025-3880 ou 3025-3921 para associar-se
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 Se existe um lugar no Rio Grande do Sul onde a 
gente encontra acessórios para a aventura dos nossos 
sonhos, esse lugar é a Top Rack.

 Dirigida pelos empresários Paulo Moreira e Ricardo Salzano, a 
Top Rack é referência no mercado de acessórios para automóveis, 
posicionada como uma loja especializada em racks e bagageiros, 
importados e nacionais. 
 Revende e presta assistência técnica autorizada de grandes 
marcas como a Long Life e a consagrada sueca Thule, que possui os 
mais exigentes testes de segurança do mundo. E é aí que começa 
uma grande aventura, competição ou viagem. São todos os tipos 
de acessórios: racks, bagageiros fechados, suportes de bicicletas, 
mochilas para transportar crianças, placa com sinaleiras, extensores, 
fitas cabo, protetores de pranchas, etc... Tudo de acordo com a 
legislação vigente.

Automóveis - Acessórios 

CARREGANDO 
AVENTURAS

E EMOÇÕES  
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Móveis Personalizados
Lojas exclusivas em todo o Brasil
Av. Goethe, 97 . Rio Branco
Porto Alegre . RS . T (51) 3388.2648
evviva.com.br

 Segundo Paulo Moreira, a procura por equipamentos específicos 
é cada vez maior: “o aumento nas vendas acontece também por 
uma questão comportamental, a busca por um novo estilo de 
vida, uma vida mais ativa, seja com amigos ou familiares”. Salzano 
complementa: “aliás, descobrimos que os maiores interessados são 
praticantes de surf, caiaque, stand up, windsurf, bem como a turma 
que ama pedalar, acampar, esquiar ou simplesmente viajar. E lugar 
para isso não falta. Só no Rio Grande do Sul temos diversas opções 
de destinos outdoor inusitados, seja nas áreas urbanas, praia ou 
serra, principalmente”, se referindo também ao público que gosta de 
participar de competições esportivas.
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LANÇAMENTO:

 Tão importante quanto escolher o equipamento mais adequado 
é fazer uma instalação perfeita, que garanta total segurança. Nesse 
quesito, Paulo Moreira é o único profissional do Estado capacitado e 
certificado como Thule Partner, comandando uma equipe treinada 
para instalar e orientar os clientes, proporcionando maior segurança 
para o transporte de suas bagagens e cargas. Falando nisso, Moreira 
chama atenção para a lei do Código de Trânsito Brasileiro que está 
multando os motoristas por levarem bagagem no banco de trás ou 
solta dentro do veículo (art. 248), sendo registrados cinco pontos na 
carteira, mais multa e a retenção do veículo. Fica a dica. 
 Enfim, se a vontade é sair da mesmice ou mudar seu estilo de 
vida, a Top Rack tem estrutura para desenvolver racks para qualquer 
tipo de veículo, mas, principalmente, tem razões de sobra para dar 
asas as suas aventuras... Então, vai ficar parado aí?

Top Rack
Av. Pernambuco, 1651 - POA/RS
www.toprack.com.br
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GRAMADO
ESPECIAL

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

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

Rhino Antiquário & Café - Gramado

PAIXÃO REFLETIDA NA ARTE 
E NA HISTÓRIA
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Escolha o seu sonho: www.voetri.com

Av. José Luiz Correa Pinto, 1000 - Aeroporto de Canela - RS | Receptivo Tri Táxi Aéreo: (54) 99999 1636 

Para cada sonho, a beleza de seu próprio voo. Seja vislumbrando o lençol branco 

do Parque Estadual do Caracol, festejando nas alturas os majestosos espetáculos 

de Gramado ou planando pelos desfiladeiros de Cambará do Sul. 

LIBERTE SEUS

SONHOS
TENHA UMA 

TRI
EXPERIÊNCIA 

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



 As quatro estações do ano proporcionam legítimos espetáculos. 
O romantismo do outono com temperaturas amenas, o aconchego 
da lareira e do vinho no inverno, a alegria e o colorido das flores 
na primavera e a energia do verão fazem de Gramado uma cidade 
mágica. 
 A hospitalidade do seu povo é um dos seus elementos-chave. 
Tanto a comunidade como o público visitante podem caminhar com 
segurança e sem pressa, contemplando cada particularidade revelada 
por seus diversos ambientes. 
 Com a maior infraestrutura turística do Estado, Gramado oferece 
a excelência de seus hotéis, pousadas, restaurantes e cafés, além de 
mais de 50 espaços de entretenimento e lazer como parques e 
museus. O conjunto desses elementos transformam a cidade em um 
dos mais desejados destinos de turismo do Brasil. Enfim, Gramado é 
o cenário perfeito de uma viagem inesquecível. 

GRAMADO 
TODO MUNDO AMA

ATRATIVOS

 A cidade Jardim das Hortênsias é difícil de ser desvendada em 
uma única visita. Além de esbanjar elegância, com sua arquitetura 
europeia e suas belezas naturais, fascina os visitantes apresentando 
um mosaico de belíssimos atrativos: parques temáticos ao ar livre 
e cobertos – Rua Coberta, Praça Major Nicoletti, Praça das Etnias, 
Casa do Colono, Palácio dos Festivais, Igreja Matriz São Pedro, 
Centro Municipal de Cultura, Lago Negro, Lago Joaquina Rita Bier, 
Belvedere, além dos diversos museus. Gramado conta ainda com 
roteiros temáticos com sugestões especiais de passeios. 

 Conhecer Gramado vai muito além de um desejo, é 
a realização do sonho de viver uma experiência incrível. 
Tudo conspira para que você desfrute de momentos de 
puro aconchego e prazer. Seus diferenciais, que a tornam 
única, estão por toda parte, principalmente na sutileza e 
no charme dos seus detalhes. A cidade esbanja riquezas 
naturais por todos os ângulos, encanta, emociona, seduz 
e faz emergir sensações verdadeiramente indescritíveis.
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EVENTOS

 Gramado é um lugar onde prevalece a alegria e a emoção. 
Entre os maiores atrativos da cidade, destacam-se seus eventos. 
Com o foco na sustentabilidade e na preservação de uma natureza 
exuberante, alia-se o calendário de eventos que contempla um 
ano inteiro de espetáculos para os mais diversificados públicos: 
Gramado Fantasia, Gramado In Concert, Páscoa em Gramado, 
Gramado Aleluia, Festa da Colônia, Festival de Cinema, Festival de 
Cultura e Gastronomia, Natal Luz e Réveillon, dentre outros.

GRAMADO IN CONCERT

 O V Gramado in Concert – Festival Internacional de Música  
previsto para acontecer entre os dias 01 e 09 de fevereiro de 
2019, uma realização da Secretaria Municipal de Cultura de 
Gramado, tem três pilares fundantes: cultural, promovendo uma 
série de apresentações de solistas, duos, grupos de câmara, bandas 
e orquestras que executam repertórios variados de música erudita, 
popular e jazz; turístico, com apresentações musicais oferecidas 
gratuitamente, incrementando o turismo nesta temporada; e 
pedagógico, oferecendo oficinas de instrumentos e práticas de 
orquestra para estudantes de música brasileiros e do exterior, 
conduzidas por professores do cenário nacional e internacional. 
 Com o sucesso das quatro primeiras edições, o V Gramado in 
Concert – Festival Internacional de Música disponibilizará 300 vagas, 

contemplando músicos de diferentes níveis, vindos das mais diversas 
regiões brasileiras e de outros países. Para realizar as oficinas de 
instrumento e as práticas de orquestra, contará com uma equipe 
de 29 professores e três pianistas acompanhadores. Nos nove dias 
do evento, estão agendadas 43 ações na programação artística, 
incluindo: ações formativas para o público, recitais de grupos de 
câmara, apresentações de artistas locais, concurso jovens solistas, 
recitais de alunos e professores e concertos de orquestras. A direção 
do evento é assinada por Allan John Lino, Secretário da Cultura de 
Gramado e criador da Orquestra Sinfônica de Gramado, Linus 
Lerner e Leandro Serafim, e a coordenação executiva fica a cargo 
de André Volkart Vaccari.
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GASTRONOMIA 

 A multiplicidade de cardápios é uma das marcas registradas 
da gastronomia de Gramado. Com um verdadeiro banquete para 
os paladares e olfatos mais exigentes, a cidade já se firmou como 
um dos mais saborosos destinos gastronômicos do país. São 
diversas opções originais e tentadoras para todos os gostos: cafés 
coloniais, fondues, grelhados, sopas, pizzarias, cozinha internacional, 
italiana, alemã, portuguesa, oriental, francesa, inglesa, galeterias, 
caças e muitas outras. Qualquer que seja o prato, ele é sempre 
servido com aquela porção de carinho e com a qualidade em 
atendimento, características de Gramado.

HOTELARIA 

 A tradição e excelência em hotelaria proporciona aos 
visitantes o melhor padrão de qualidade, seja em hotéis de luxo, 
pousadas, estalagens, resorts ou spas. Gramado é um dos destinos 
turísticos do Brasil com a melhor e mais variada estrutura para 
hospedagem. A forma hospitaleira de seu povo fez com que a 
cidade ganhasse adeptos vindos dos quatro cantos do país e do 
exterior. A cidade está sempre preparada para bem receber seus 
turistas, oferecendo opções de hospedagem para os mais variados 
perfis. Em uma atmosfera extremamente aconchegante e uma 
recepção calorosa e cortês, Gramado proporciona experiências 
inesquecíveis.
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TURISMO DE NEGÓCIOS 

 Gramado cada vez mais se destaca num segmento que está 
em constante crescimento: o turismo de negócios e de eventos. A 
cidade conta com uma infraestrutura com a qualidade necessária 
para a realização de congressos, simpósios, feiras, entre outros. Os 
espaços para esses encontros profissionais e comerciais são muito 
bem equipados e localizados estrategicamente.

AGROTURISMO 

 Se a área urbana de Gramado encanta pelas suas peculiaridades, 
a zona rural do município seduz por conduzir os visitantes às raízes 
da colonização europeia que deram origem à cidade. A mistura das 
culturas alemã, italiana e portuguesa é uma característica marcante 
que até hoje pode ser celebrada e vivida pela comunidade e por 
seus visitantes. O sotaque dos descendentes dos colonizadores, o ar 
puro, a gastronomia variada e a diversidade das cores reveladas pela 
natureza revitalizam o espírito e renovam os ânimos. Os passeios de 
Agroturismo com os roteiros Caminhos Linha Ávila, Linha Bella, O 
Quatrilho, Raízes Coloniais e Tour no Vale provocam surpreendentes 
emoções.
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INDÚSTRIA 

 Os traços culturais, a hospitalidade da comunidade, as belezas 
naturais e a preservação da qualidade de vida transformaram a vila 
construída em 1890 na acolhedora cidade de nossos dias. A indústria, 
marcadamente a partir dos anos 50, criou ciclos de prosperidade nas 
áreas do calçado, mobiliário, malhas e artesanato, além do delicioso 
chocolate caseiro que, acompanhado da gastronomia, hotelaria, 
atrativos e eventos, encantam visitantes e orgulham seu povo. 
Gramado tem no potencial humano e no espírito empreendedor 
a energia para crescer rumo à nova economia, com respeito ao 
passado, num esforço coletivo e sustentável.

CHOCOLATE CASEIRO 

 O chocolate de Gramado ganhou, por tradição, o direito de 
ser reconhecido como patrimônio imaterial da cidade. As mais de 
40 fábricas e lojas de chocolates artesanais tornaram-se atrativos 
turísticos e são responsáveis pela produção anual de toneladas desse 
produto. Visitar as fábricas é provar de um sabor único, resultado 
da utilização do mais puro cacau e da qualidade do processo de 
fabricação. Por tudo isso, o “chocolate de Gramado” tornou-se uma 
das mais significativas marcas da cidade, reconhecida em todo o 
Brasil.

MÓVEIS 
 A vocação da cidade, desde o início do século 20, tem sido o 
turismo, apoiado nas inúmeras belezas concedidas pela natureza e 
na criação de eventos. A indústria começou a se destacar no início 
dos anos 50, com a atividade moveleira, criando um estilo próprio de 
móveis que foi exportado para todo o país. Os produtos gramadenses, 
diferenciados em estilo e design, conquistaram o mercado nacional 
e internacional: o selo de origem ‘Gramado’ representa qualidade, 
charme e bom gosto.
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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. 

R u a  M o n s e n h o r  F e l i p e  D i e h l ,  1 2 5  |  P o r t o  A l e g r e / R S  |  F :  ( 5 1 )  3 3 3 7  5 5 4 4  |  o r c a m e n t o @ c e n t h u r y . c o m . b r
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Casa de Eventos

 A promoter carioca Melina Finkelsztejn, com mais de 
10 anos em produção de eventos, chega ao Rio Grande 
do Sul trazendo um serviço diferenciado, que une 
parcerias com os melhores fornecedores à inovação e 
tecnologia. A empresa Mel Celebra entra no mercado 
gaúcho corporativo e de casamentos, oferecendo um 
amplo rol de atrações culturais, abrangendo as mais 
diversas áreas - da música ao teatro, do esporte à 
televisão. 

MEL CELEBRA 
PARA MOMENTOS ESPECIAIS

REQUINTE E INOVAÇÃO 

 Com foco na organização com controle de orçamento, 
cronograma de execução, acompanhamento de checklist e reuniões 
periódicas, o planejamento e desenvolvimento são feitos com 
transparência e eficiência para garantir a tranquilidade do cliente 
antes, durante e depois do evento. 

Mel Celebra
Fone (51) 98931 8973
www.melcelebra.com.br
melina@melcelebra.com.br

 melcel
 melcelebraeventos

 A tecnologia aparece nas propostas em 3D, dando ao cliente 
a possibilidade de visualizar e interagir na produção de seu evento, 
contemplando suas expectativas. “A proposta da Mel Celebra é unir 
a busca pela perfeição com a inspiração de seus parceiros, em um 
processo dinâmico que atenda às exigências do cliente”, comenta a 
empresária Melina Finkelsztejn.

Melina Finkelsztejn

Casamento com organização de Roberto Cohen

Festa infantil Princesinha Sophia

Bar de gelo  em casamento com organização de Roberto Cohen
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Construtora - Imóveis de alto padrão

 “Contamos com equipe de profissionais completa composta 
por arquitetos, engenheiros, decoradores, fornecedores de mobília 
e decoração. Assim, entregamos a casa 100% pronta para o cliente, 
que pode escolher um de nossos imóveis finalizados ou participar da 
execução de todo projeto, conforme seu gosto”, comenta o diretor 
da empresa Carlos Henrique Comassetto dos Santos.

LUXO
NO

 A Dorata empreendimentos imobiliários, 
especializada em projetos imobiliários residenciais de 
alto padrão com acabamentos diferenciados, qualidade 
superior e inovadora, está elevando a cotação das 
construções no litoral norte gaúcho.

 O tratamento personalizado ao cliente, a qualidade de todo 
o material e da mão de obra são prioridades da construtora, que 
edifica casas sempre situadas nos melhores condomínios do litoral 
gaúcho. Merecem destaque os diferenciais do padrão Dorata como 
porcelanatos italianos utilizados em todas as construções, lustres em 
cristais egípcios Asfour, além de piso aquecido, automação, cinema 
residencial e elevadores.

Com imóveis objeto de desejo no mercado do alto luxo – os 
imóveis à venda estão acima da faixa de 5 milhões de reais – a última 
propriedade, concluída pela Dorata em janeiro de 2018, foi vendida 
em menos de 30 dias.

Dorata Empreendimentos
Av. Paraguassú, 1865 / 608
Fone: (51) 999755777
Capão da Canoa/RS
www.dorataempreendimentos.com.br
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 O cartão de visitas de minha incrível experiência se iniciou num 
dos luxuosos hotéis à beira-mar, o surpreendente 5 estrelas Ritz-
Carlton Bal Harbour, onde fiquei hospedado. Localizado na esquina 
entre o Oceano Atlântico e o canal mais bem frequentado de 
Miami, o hotel reúne todo o luxo de um hotel urbano com o relax 
casual de um resort à beira mar. Com apenas 124 quartos e suítes 
(pouco em comparação a toda estrutura e área que possui), cada 
elevador serve apenas duas suítes por andar, todos com vista para 
o mar e para o lindo canal. De cima se vê a ponte que leva para a 
vizinha Sunny Isles através da famosa Collins Avenue. Com enormes 
varandas, possuem banheiras vitorianas, onde oferecem uma visão 
panorâmica espetacular diante de paredes de vidro do chão ao teto. 
Dá vontade de se banhar por horas com a companhia de um bom 
vinho ou de alguém muito especial. No meu caso, foi o vinho. Outra 
experiência arrebatadora que tive foi no Spa Exhale, onde o hotel 
oferece um leque de tratamentos de beleza e relaxamento como a 
massagem Fusion, realizada pela talentosa sul-africana Amanda. Um 
das melhores massagens que fiz na vida, sem dúvidas.  Sauna a vapor 
para homens e mulheres, dez salas de terapia privativas e um terraço 
com vistas deslumbrantes do oceano completam o menu.

Turismo de Luxo - Lifestyle

BE
HAPPY IN

BAL HARBOUR+
 Bal Harbour fica a 15 minutos de South Beach, um concorrido 
paraíso tropical que reúne ainda o famoso centro comercial de 
luxo Bal Harbour Shops, o metro quadrado de shopping mais 
valorizado do mundo com grifes internacionais e restaurantes de alta 
gastronomia; o estrelado St. Regis Bal Harbour Resort, o histórico e 
tradicional Sea View Hotel Bal Harbour, construído em 1948, além 
do charmoso Quarzo Luxury Boutique Hotel.  

 O nosso editor Marcelo Tovo viajou a convite da agência Spoke RP para conhecer 
as novidades e atrações de um dos destinos mais badalados da Flórida. Bal Harbour 
é o distrito mais fashion de Miami Beach, principalmente para aqueles que buscam 
alternativas sofisticadas e de muito bom gosto na cidade. Os brasileiros ocupam a 
primeira posição no ranking que mede o fluxo de turistas internacionais que passam 
pela cidade todos os anos.

 Os jardins das áreas externas do Bal Harbour Shops

Bal Harbour Shops - projeto de expansão
Vista aérea de Bal Harbour, com o Ritz-Carlton em primeiro plano

A exclusiva vista do banheiro 
da suíte do Ritz-Carlton

126 ONNE&ONLY
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 Além do consumo, das artes e da gastronomia, Bal Harbour 
oferece uma praia paradisíaca e uma natureza exuberante (basta 
observar o cuidado do paisagismo com palmeiras imperiais por toda 
parte). Ioga, pilates, paddleboarding e ciclismo ocorrem próximas aos 
calçadões à luz do sol. As areias dos beach clubs dos hotéis oferecem 
diversas atividades esportivas e a orla toda tem uma pista de corrida 
exclusiva, resultado de um investimento de mais de 3 milhões de 
dólares. 

Arte e Diversão

 Com apenas 2 km de extensão e uma praia praticamente privada (não 
existe estacionamento público), Bal Harbour sabe valorizar cada metro 
quadrado de seu território com muita originalidade e cultura, promovendo 
sessões de cinema ao ar livre e exposições de arte pública pelas ruas da 
cidade, sem citar as muitas obras de arte abrigadas dentro dos seus hotéis. 
Mas a grande sacada foi criada em 2013 com um programa gratuito 
(projeto “Unscripted Art Project”) que facilita a entrada de hóspedes e 
moradores de Bal Harbour aos melhores museus de Miami através do 
Museum Access Card. Um cartão que garante passe livre para visitar os 
principais museus e centros de arte de Miami, incluindo MOCA, PAMM 
(Pérez Art Museum Miami), Vizcaya e o novo Phillip and Patricia Frost 
Museum of Science, onde estive, além de diversos outros locais. 

Bal Harbour Shops – Mall de Luxe

 Lugar para ver e ser visto, meca do design internacional, onde 
circulam Ferraris, Lamborghinis e personalidades famosas do 
mundo todo como os habitués brasileiros Fausto Silva, João Dória 
Jr e Ronaldo Nazário, é visita obrigatória. Inaugurado em 1965 pelo 
visionário Stanley Whitman, Bal Harbour Shops foi o primeiro centro 
comercial dos Estados Unidos dedicado exclusivamente ao mercado 
de luxo, com marcas de alto padrão em seu lindo ambiente tropical 
ao ar livre com jardins suspensos. Rapidamente se tornou o destino 
de compras mais exclusivo do país, com vendas recordes. Em 2012, 
conquistou o topo da lista como o mais produtivo centro comercial 
do mundo, com base nas vendas por metro quadrado. Entre as grifes 
consagradas, lojas como Versace, Balenciaga, Van Cleef, Canali, Gucci, 
Saint Laurent, Chanel, Ferragamo e outras. Num bate-papo dentro 
do agitado restaurante Carpaccio, Jorge Gonzalez, o simpático Village 
Manager de Bal Harbour, falou sobre o contrato com a gigante 
Barneys New York, loja de departamento especializada em luxo, 
que abrirá no Bal Harbour Shops sua primeira filial na Flórida. A loja 
âncora faz parte do projeto de expansão do shopping, de mais de 
400 milhões de dólares, aprovado recentemente, que dobrará de 
tamanho até 2023.

Alta Gastronomia – Onde Comer

 A diversidade de restaurantes de alta gastronomia, dentro e 
fora dos hotéis, é um dos grandes diferenciais de Bal Harbour que 
também recebe clientes que não estejam hospedados nos hotéis. Tive 
o privilégio de conhecer e saborear todos. A dica é aproveitar cada 
segundo das refeições e dos ambientes nos excelentes Carpaccio 
(cardápio italiano de tirar o fôlego), Makoto (comida japonesa 
moderna para todos os gostos), The Grill (carnes e hambúrgueres 
generosos) e Le Zoo (saborosa culinária mediterrânea francesa) – 
todos dentro do Bal Harbour Shops – e os novos Atlantikos (cozinha 
grega espetacular dentro do St Regis Bal Harbour), La Gourmandise 
(espaço sofisticado para degustar doces dos deuses durante um 
chá da tarde, também dentro do St. Regis) e o Artisan House 
(surpreendente cardápio norte-americano, dentro do Ritz-Carlton 
Bal Harbour).

Le Zoo - French Onion Soup

Makoto

Obra de Dario Escobar pertencente à exposição “The World’s Game: 
Fútbol and Contemporary Art”  no Pérez Art Museum Miami.

A linda arquitetura do Phillip and Patricia Frost Museum of Science

O aconchego do Atlantikos Dinning Room

Branzino, uma das iguarias do Atlantikos

Área externa do Le Zoo

O irresistível Spice Tuna Crispy Rice, campeão de pedidos do Makoto
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O editor Marcelo Tovo ao lado da jornalista e 
apresentadora Fabiana Scaranzi, que fez palestra 

dentro da loja Neiman Marcus no Bal Harbour Shops 
para empresárias brasileiras que vivem na região.

ONDE FICAR

THE ST. REGIS BAL HARBOUR RESORT
www.stregisbalharbour.com
Tarifas a partir de US$ 1.400

THE RITZ CARLTON BAL HARBOUR  
www.ritzcarlton.com 
Tarifas a partir de US$ 1.095

THE SEA VIEW HOTEL
www.seaview-hotel.com 
Quartos a partir de US$ 275 

QUARZO LUXURY BOUTIQUE HOTEL
www.quarzohotel.com
Quartos a partir de US$ 250,

Vista da varanda de 112m² da Suíte Presidencial do St. Regis Resort

O luxuoso lobby do St. Regis, que leva aos doces do La Gourmandise

 Piscina clássica e cabanas vintage do The Sea View Hotel As descoladas cadeiras de relax do Quarzo à beira do belo canal.

Mais informações sobre o destino: www.balharbourflorida.com
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 “Emagrecer rapidamente, sem passar fome, com extremo 
cuidado à saúde, comendo produtos sem conservantes é a glória. 
Imagina tudo isto associado ao fato de não voltar a engordar e sem 
flacidez?”, questiona a administradora Ionara Braz, auditora do Banco 
Nacional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BNDES), cliente da 
CardioEsthetic.
 Ela procurou a empresa, porque estava com sobrepeso após 
o nascimento dos filhos, tinha dificuldade para emagrecer e queria 
evitar o efeito sanfona. “Fiz dietas anteriores e pude comparar entre o 
emagrecimento com reeducação alimentar associado à informações 
adequadas e o emagrecimento com uma dieta que te faz perder 
peso, mas não ensina como se alimentar de maneira saudável. O 
colágeno dos alimentos ajuda muito na firmeza nos tecidos”, diz 
Ionara, que perdeu oito quilos dentro do programa estético, que é 
de seis semanas e não voltou a engordar mais.

Diferencial da proposta
 A CardioEsthetic oferece programas de emagrecimento com 
ênfase na saúde, usando biotecnologia alimentar, sem uso de 
medicamentos. Os pacientes recebem acompanhamento semanal 
multidisciplinar com coach, nutricionista e médico, quando indicado.  
 O grande diferencial está nos produtos alimentares oferecidos 
pelo programa. Eles contém proteínas de alto valor biológico 
que apresentam quase 100% de absorção pelo organismo. 
“Desenvolvemos um método para  auxiliar médicos e nutricionistas 
no acompanhamento de pacientes que apresentam sobrepeso, 
obesidade graus I e II, ou qualquer pessoa que queira emagrecer 
e conquistar qualidade de vida”, lembra Regina Barbosa, sócia-
fundadora da CardioEsthetic.

duas filhas e do netinho Gabriel, de 2 anos. “Emagreci 10 quilos em 
seis semanas. No meu caso, emagrecia ou não acordava em alguma 
manhã, como sentenciou o cardiologista. Embora não estivesse gorda, 
minha pressão estava altíssima (mesmo medicada), o colesterol 
alterado e os triglicerídeos no limite”, conta Marlene. Ela  lembrou da 
participação de dois chás de fraldas, uma formatura e um aniversário 
no período da dieta. “Não foi difícil resistir às tentações, porque me 
sentia saciada com os alimentos que ingeria. Eu sou resiliente, focada 
e o incentivo e carinho da equipe fizeram e fazem toda a diferença. 
Minha pressão arterial nunca mais aumentou”, comemora Marlene, 
que acrescenta, “ganhei muita autoestima e só estou tão bem 
profissionalmente, em função do equilíbrio emocional que adquiri 
por meio do emagrecimento. Esta dieta traz resultados rápidos e é 
prática, pois os alimentos podem ser transportados na bolsa e são 
fáceis de preparar”, lembra.

Surgimento da CardioEsthetic
 O cardiologista Sadi Schio é um dos fundadores da CardioEsthetic. 
“A experiência no programa de transplante pulmonar nos 
impulsionou para a criação da empresa. Aprendemos que uma 
condição metabólica especial podia emagrecer rapidamente. Já existia 
um conhecimento científico que possibilitava que essa condição 
fosse reproduzida em pessoas com função orgânica normal, por um 
truque da composição alimentar”, conta Dr. Schio.“Oferecemos um 
tratamento médico de alta performance para redução do peso de 
forma sustentada, onde contamos com o apoio da bioimpedância 
para fazer os ajustes necessários durante a intervenção”, completa.

EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO

Bem-Estar & Saúde

EMAGRECIMENTO DE 
ALTA PERFORMANCE

A CardioEsthetic celebra o crescimento da empresa 
com índices de cerca de 100% de resolutividade nos 
clientes que buscam emagrecimento.

“A DIETA NÃO É IGUAL PARA TODOS OS PACIENTES. A CUSTOMIZAÇÃO É 
NECESSÁRIA E INDIVIDUAL, TANTO NUTRICIONAL, QUANTO GASTRONÔMICA, 
BASEADA NAS MEDIÇÕES SEMANAIS COM IMPEDÂNCIA ELÉTRICA.”
Regina  Barbosa
Bióloga - Coach de Saúde e Bem-Estar
Me. Ciências da Saúde PUC/RS
Dra. Patologia - UFCMPA

Regina  Barbosa

Preservação do músculo
 Sabrina Gobbato é uma das nutricionistas da empresa. “O ponto 
forte deste programa é a perda de gordura com preservação da 
massa muscular, ou até ganho, em curto espaço de tempo. Há ganhos 
cognitivos do padrão alimentar que perduram após tratamento”, diz 
Sabrina. Ela lembra pacientes que emagreceram há mais de três anos 
e não voltaram a se assustar com a balança. “ Sem fome, sem apatia 
e rapidamente. É uma das dietas mais eficientes que conheço”, opina.

Alimentos que saciam
 A psicanalista e professora Marlene Pacheco é uma das pacientes 
acompanhada pela coach nutricional Sabrina. Muito ativa, aos 63 anos, 
encontra tempo para praticar hidrobike, atender aos 18 alunos para 
quem ministra aulas preparatórias ao vestibular e estar próxima das 

“TEMOS CONVICÇÃO QUE MODIFICAMOS 
O BIOMA DO INDIVÍDUO COM A DIETA 
PARA UM BIOMA MENOS INFLAMATÓRIO, 
MENOS DOENTE.”
Dr. Sadi Schio
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Alta eficiência
 Além do incentivo ao corte do açúcar e consumo de vegetais 
saudáveis, o indivíduo é treinado do ponto de vista cognitivo para 
fugir das armadilhas que o levaram ao aumento de peso. “Com 
o suporte da avaliação que fizemos antes e durante toda a dieta, 
identificando fatores que levariam a falhas, temos uma eficiência de 
praticamente, 100%. Nosso resultado é matemático”, diz Sadi Schio. 

Mais boas novidades
 A diretora Regina Barbosa adianta que novos produtos serão 
lançados pela empresa em breve. “Estamos ampliando a experiência 
gastronômica, oferecendo mais alimentos totalmente sem glúten, 
sem lactose, com inclusão de proteínas vegetais como a de ervilha e 
arroz “, diz.

5 pontos do emagrecimento ideal
1. Perda de peso às custas de reabsorção de gordura;
2. Proteção ou aumento da massa muscular;
3. Emagrecimento com redução de chance de adoecer (uso de 
ferramentas de detecção de risco cardiovascular);
4. Pacientes não podem passar fome;
5. Pacientes não devem ser submetidos a comer o que lhes 
desagrada.

A DIETA OFERECE
Café da manhã e ou lanches
 Matinal achocolatado com amaranto e quinoa, chocolate intenso, 
bebida de coco, capuccino, creme de baunilha, pão integral, pão 
de queijo, brownie, macron de coco, panqueca de especiarias e 
mandolate. 

Almoço e jantar
Sopas, caldos, cremes e omeletes
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CARDIOESTHETIC
Fones: (51) 3228 2789 / 30129011 / 99271 3881
www.cardioesthetic.com.br

 CardioEsthetic
 cardioesthetic

• Açúcar
• Glúten
• Lactose
• Realçadores de sabor
• Conservantes ou acidulantes

O QUE OS PRODUTOS NÃO TÊM

A EQUIPE
• Coach de emagrecimentos
• Nutricionistas
• Endocrinologistas
• Cardiologistas
• Cirurgiões bariátricos

• Porto Alegre (três unidades)
• Canoas
• Caxias do Sul
• Sapiranga

ONDE TEM CARDIOESTHETIC 
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 Entrega rápida e 100% segura;
 Mais de 50 milhões de entregas realizadas;
 Programação e manuseios sistematizados;
 Serviços monitorados, prazos fechados;
 Preços especiais para grandes quantidades;

 Imprime e entrega documentos bancários, informativos, etc.

Atendemos RS e principais capitais do Brasil.

www.fastermail.com.br 
51 3021.6464 / 0800.601.4321

QUER
QUE CHEGUE 

BEM?

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

Múltiplas soluções em postagem

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

Cirurgia Plástica - Dr. Antônio Carlos Minuzzi Filho
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 As novas máquinas capazes de recriar em três dimensões o 
corpo dos pacientes faz com que se torne possível um planejamento 
cirúrgico pré-operatório com uma exatidão outrora impossível. E foi 
pensando em sempre oferecer o que há de melhor e mais moderno 
para nossos pacientes que decidimos trazer uma tecnologia inédita 
no Sul do Brasil para dentro da Clínica Minuzzi.
 O Divina Image é um computador de última geração, que 
trabalha com uma plataforma capaz de capturar e reconstruir 
tridimensionalmente com exatidão a região torácica das pacientes 
que buscam fazer Cirurgias Plásticas nas Mamas. As informações que 
o exame nos traz são ótimas para o planejamento de qual a melhor 
abordagem cirúrgica em cada caso e, assim, avaliar assimetrias, 
variações de formato e posição dos seios. 
 Outra novidade que este equipamento nos apresenta é a 
possibilidade de fazer simulação de diferentes tamanhos e modelos 
de próteses de silicone para as mulheres que desejam realizar 
a cirurgia de aumento das mamas. A simulação é uma excelente 
ferramenta para facilitar o entendimento das pacientes sobre os 
diferentes tipos de implante e as mudanças que isso pode trazer 
para o resultado da cirurgia.

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

  A REVOLUÇÃO 
TECNOLÓGICA TEM 
TRAZIDO CADA DIA 

MAIS INOVAÇÕES PARA 
O UNIVERSO DA SAÚDE. 

DIVERSAS SÃO AS 
TRANSFORMAÇÕES QUE 
NÓS MÉDICOS ESTAMOS 
VIVENCIANDO NO DIA A 

DIA DE NOSSAS ATIVIDADES. 
QUANDO O ASSUNTO 
É CIRURGIA PLÁSTICA, 

UMA DAS GRANDES 
NOVIDADES QUE ESTAMOS 

TENDO ACESSO É A 
COMPUTAÇÃO GRÁFICA 

E AS RECONSTRUÇÕES 
TRIDIMENSIONAIS.

NOVIDADE PARA AS 

MAMÁRIAS
CIRURGIAS PLÁSTICAS 
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Imobiliária - Imóveis de alto padrão

 Para o empresário Paulo Colnaghi, diretor da Colnaghi Imóveis, 
trabalhar com imóveis de alto padrão exige um conhecimento 
minucioso de tudo: “Dominar a região e as facilidades do bairro, 
entender a movimentação econômica, os pontos fortes de 
infraestrutura do empreendimento, segurança, arquitetura e padrões 
construtivos são essenciais para garantir uma excelente transação. 
Conhecer o cliente, e dispor a ele um atendimento exclusivo, são os 
diferenciais neste mercado”.   
 Como identificar um imóvel de alto padrão? Para que você 
entenda, explica Paulo Colnaghi, não é o preço que determina se 
um imóvel é de alto padrão ou não. Características como localização, 
qualidade construtiva, sofisticação em acabamento, design inovador, 
segurança, projeto arquitetônico e infraestrutura impecável são os 
principais itens, dá a dica. Afinal, comenta, o comprador deste mercado 
quer bem-estar, facilidade e conforto, além de proporcionar satisfação 
completa à sua família. A cada projeto lançado, as construtoras de 
alto padrão apresentam um conceito e uma solução inovadora, 
que reflita em exclusividade e diferenciação, uma das exigências 
de quem investe no setor, complementa. “Até o final de 2018 está 
previsto mais de 2.100 novas unidades lançadas só nas regiões mais 
valorizadas de Porto Alegre, onde o preço do metro quadrado pode 
passar de 15.500 reais”, informa.

ALTO PADRÃO 
O MERCADO DE IMÓVEIS 

EM PORTO ALEGRE
 Investir em imóveis é a opção mais vantajosa para 
quem busca empregar o seu dinheiro em um bem. Os 
imóveis estão cada vez mais valorizados, e o mercado 
de alto padrão vem ganhando destaque a cada dia, 
afinal é o setor que foi menos atingido pela crise 
econômica do país. 

www.colnaghi.com.br
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 Ele ressalta ainda que os compradores de alto padrão buscam 
a valorização do empreendimento sempre, independente se é para 
morar ou investir: “Quando um cliente chega até a nossa imobiliária, 
ele sabe o que quer e de que forma pretende empregar o seu 
dinheiro, mas nem sempre ele imagina o leque de possibilidades e 
opções que existem nos bairros nobres da cidade. Nós mostramos 
isso a ele e indicamos qual é o melhor momento e a oportunidade 
certa para aplicar e investir sem risco”, conclui Paulo Colnaghi.

Sobre a Colnaghi Imóveis
 
 Especializada em alto padrão, a Colnaghi Imóveis soma mais de 
26 anos de expertise no mercado. É a única imobiliária focada nos 
bairros nobres de Porto Alegre, como Moinhos de Vento, Bela Vista, 
Jardim Europa e Petrópolis. É formada por um time de corretores 
qualificados, que sabem realizar um atendimento diferenciado e 
direcionado para atingir a expectativa dos clientes, proporcionando 
uma experiência inigualável. 

Paulo Colnaghi

138 ONNE&ONLY
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FAZ &ACONTECE
Làura Schirmer 
Assessora de Imprensa e Consultora de Comunicação
laura@ls8consultoria.com.br

Variedades

RDC TV estreia na tela dos gaúchos
 Os gaúchos acabam de ganhar uma nova emissora 
de televisão. A RDC TV iniciou suas transmissões com 
a promessa de uma produção de qualidade totalmente 
voltada para o Rio Grande do Sul. A emissora opera 
em uma área construída com cinco estúdios em Porto 
Alegre e é transmitida para 26 municípios nos canais 24 
e 524 na NET. O conteúdo está disponível também nas 
plataformas digitais, potencializando a distribuição. A grade 
conta com 30 programas, quase todos ao vivo e sempre 
com o propósito de valorizar pautas locais.

140 ONNE&ONLY
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Dr. Régis Angnes inaugura
nova clínica de cirurgia vascular
 Foi inaugurada em julho a nova clínica de cirurgia 
vascular do Dr. Régis Angnes. Localizada no moderno 
complexo de saúde Medplex Santana, em Porto Alegre, 
o espaço foi projetado pela BG Arquitetura com um 
estilo contemporâneo e elegante. No local, o cirurgião 
vascular – especialista na área pela Sociedade Brasileira de 
Angiologia e Cirurgia Vascular – abriga também a primeira 
Flebosuite do Rio Grande do Sul adequada às normas 
RDC 50/02, da Anvisa, validando exigências de estrutura 
para a área.

Assinatura de Flores por Fernanda Rosa
 Um ambiente florido traz alegria, requinte e charme. 
Pensando nisso, a Fernanda Rosa Flores Boutique 
lançou a assinatura de flores. Mantendo o nível de 
excelência presente em seu trabalho com eventos, com 
a exuberância e harmonia das flores e o uso de materiais 
modernos e sofisticados, a assinatura pode ser aplicada 
em ambientes corporativos e residenciais. A florista 
realiza um atendimento personalizado, disponibilizando 
periodicamente flores frescas e escolhidas especialmente 
para o seu espaço. São diversos planos disponíveis, 
variando na frequência e no dia de entrega.

Prato da Boa Lembrança do Peppo Cucina
 O restaurante Peppo Cucina anunciou seu prato da Boa 
Lembrança de 2018: o Medaglioni al Vino i Formaggi, resumindo 
o conceito da culinária italiana contemporânea da casa. Além de 
saborear os medalhões de filé mignon cobertos por Cabernet e 
Parma ao molho de vinho, acompanhados de garganelli colorido 
aos queijos, os clientes levam para casa um lindo prato de 
cerâmica pintado à mão como recordação.

Mahala Eventos fecha parceria
exclusiva com Rafael Jacobi 
 A Mahala Eventos fechou uma parceria exclusiva com 
Rafael Jacobi Gastronomia para 2019. A partir do ano 
que vem, todos os eventos da casa, localizada na zona sul 
de Porto Alegre, terão assinatura gastronômica do chef. 
Reconhecido por sua gastronomia, Rafael é hoje o nome 
à frente de vários dos maiores e mais glamorosos eventos 
da capital gaúcha. Carlos Henrique de Abreu, proprietário 
da Mahala, afirma que a parceria nasceu de forma natural, 
com base na semelhante forma de atuação no mercado 
e no atendimento aos clientes. Rafael Jacobi é especialista 
em catering e gastronomia para eventos, além de assinar 
o cardápio de outros espaços de Porto Alegre.
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• A pizzaria à lenha mais saborosa do Brasil
• Espaço com 300m² (ambiente climatizado)
• Área para crianças (Babbo Kids)
• Estacionamento coberto

Pizza MMs

Risoto de Funghi 

Tortelli de Parma

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

www.babbogiovannipoa.com.br

Baixe o aplicativo e abra seu apetite! 

pizzariababbogiovanni @_babbogiovanni_
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A t e n d i m e n t o  P r e m i u m

Criada em 2015, a Lux 
Atendimento Premium conta 

com um atendimento superior, 
diferenciado e exclusivo. 

Servindo com as melhores soluções 
para eventos sociais e corporativos 

através de um atendimento de altíssima 
qualidade, personalizado e e�caz.

Conta com uma equipe quali�cada 
com toda a expertise para montar 
desde jantares íntimos até grandes 

eventos corporativos.
 Já atendeu em mais de 40 cidades 
inclusive no exterior e possui franquia 

no Paraná.
A Lux Atendimento Premium é a solução 

completa para seu evento!

Serviços:
Garçons
Recepcionistas
Bartenders
Copeiros

Materiais:
Copos e Taças 
Bandejas
Champanheiras
Jarras
Bares
Louças diversas

Produtos:
Espumantes
Coquetéis
Águas aromatizadas
Soft Drinks
Finger foods

"O formato de negócio foi pensado para
oferecer ao cliente �nal não apenas um

serviço diferenciado, mas uma
experiência única."

Fabiano Modesto & Rafael Ferrari

luxatendimentopremium@gmail.com

(51) 98281-1081/(51) 99835-2837

luxatendimentopremium 

@luxatendimentopremium 

#

40 ANOS

NÃO HÁ CRISE QUE RESISTA
A CRIATIVIDADE

WWW.ATIVA.COM.BR
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ONDE ENCONTRARONNE
CIRCUITO

DECORAÇÃO

Anelise Costa - Construtiva 
Arquitetura
Fone: (51) 98217 2005
arteconstrutiva@gmail.com
www.construtivaarq.com.br

 Construtiva Arquitetura
 construtivaarq 

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

 /carina-fraeb-arquitetura

Contruforma Engenharia
Eng. Renato Báril CREA RS 208.199
Fone: (51) 99822 6789
renato@construforma.eng.br

 construforma.eng

Dell Anno
Av. Nilo Peçanha, 1851
Porto Alegre/RS
Fone: (51) 33211000 
dlucamoveis@terra.com.br
www.dellanno.com.br

D’linea
Av. Presidente Getúlio Vargas, 10315   
Viamão/RS
Fone: (51)  34434666
www.dlinea.com.br

Estúdio Luiza Pilau
Revestimentos
Porto Alegre/RS
Rua Luzitana,1238
Fone: (51) 3346 6868 / 9999 6174 
l.pilau@luizapilau.com.br
Skype: luizapilau
www.luizapilau.com.br

 luizapilau
 estudioluizapilau

Fabiana Damiani
Arquiteta
Fone: (51) 30619736 / 98121 4830

 arq_fabianadamiani
www.fabianadamiani.com
fabiana@fabianadamiani.com

Facsom
Rua José Antônio Aranha, 395
Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3066 1888 
facsompoa@facsom.com.br
facsom.com.br   

Finger Móveis Planejados
de Canoas
Rua Liberdade, 215
Canoas/RS
Fone: (51) 3051 6248

Isabel de Pauli Arquitetura
Fone: (51) 99941 1261
isabel@isabeldepauli.com.br
www.isabeldepauli.com.br

 Isabel de Pauli
 isabeldepauli

Karen Fanti
Designer de Interiores
Baltimore Office Park
Av. Osvaldo Aranha,1022/709
Porto Alegre/RS
Fone:(51) 999 334897
São Paulo/SP
Fone: (11) 3090 3457
karen@karenfantidesign.com
www.karenfantidesign.com

Leffa Estofados 
Rua Edmundo Bastian, 148
Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3341 8177

 (51) 99845 6501
 leffaestofados

leffa@leffaestofados.com.br

Leffa Móveis
Rua Luiz Cosme, 350 
Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3019 4434 / 99575 2342
leffa@leffamoveis.com.br
www.leffamoveis.com.br

Marmonix
Marmores Granitos, Quartzos, Limestones
Porto Alegre/RS
www.marmonix.com.br
vendas@marmonix.com.br
Fone: (51) 3337 2199 

MC Mármores e Granitos 
 mcmarmoresegranitos
 mcmarmoresegranitos

Fones: (51) 998365475 / 99683 0433
moresco_contini@yahoo.com.br

Mega Vidros
Rua Joaquim Silveira, 544 
Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3368 4652 / 3368 4517
/ 99969 0698
megavidros2007@hotmail.com
www.megavidroseespelhos.com.br

Miriam Runge
Arquiteta
Fones: (51) 3028 0338 / 99987 2594
miriam@runge.arq.br

 miriam runge
 mrungearq

www.runge.arq.br

Móveis Wermeier
Rua Paulo Emílio Thiesen,111
Lajeado/RS
Fone: (51) 3790 7003
moveiswermeier@hotmail.com

Movelab Ind. de Móveis Ltda.
Rua Soledade, 280
Soledade/RS
Fones: (51) 37741044 / 99866 8672
movelab@hotmail.com

Uniflex - Moinhos
Porto Alegre/RS
Fone: (51) 30850505
andre.moinhos@uniflex.com.br
www.uniflex.com.br

Laboratório da luz
Rua Regente, 409
Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3022 8191

 (51) 98442 9648
alessio@laboratoriodaluz.com

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

Spazio del Bagno
Rua Mariante 379
Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3076 5757
www.spaziodelbagno.com.br

Sulina Iluminação e Materiais 
Elétricos
Av. Pernambuco, 2323
Porto Alegre/RS
Fones: (51) 3030 8227 / 3030 8200 / 
99258 5723
www.sulinailuminacao.com.br
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VIVA AO VIVO
COM A MAIOR ADMINISTRADORA
DE CASAS DE ESPETÁCULO
DO BRASIL

SÃO PAULORIO DE JANEIRO

Acesse e fique por dentro da nossa agenda!
opuspromocoes.com.bropuspromocoes.com.br


