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      É com muita satisfação que 
chegamos até você por meio da 
segunda edição da Prataviera 
em Revista. Somos muito gratos 
por todas as mensagens e e-mails 

recebidos parabenizando o lançamento da Revista. Estamos 
todos muito felizes com a receptividade e aceitação deste novo 
canal de comunicação, o que nos motiva cada vez mais em 
investir nossos esforços na elaboração da Revista.
    Para nós, a satisfação do cliente é uma premissa. Por isso 
seguimos nos dedicando com novos projetos e novas formas 
de chegar até você, investindo em pesquisas que nos ajudam 
a compreender os anseios e comportamentos de nossos 
frequentadores. A revitalização da praça de alimentação e 
do estacionamento, anunciados na última revista, está sendo 
projetada e esperamos, em breve, compartilhar mais informações 
sobre esses grandes projetos.
       Novidades na Prataviera em Revista é que não faltam. Além 
de lojas reformuladas que introduziram novos layouts, novas 
lojas também foram instaladas neste segundo semestre. Podemos 
citar a franquia exclusiva da Quem Disse, Berenice?, que oferece 
uma infinidade de maquiagens e está fazendo um grande sucesso 
em todo o país. Outra operação que desembarca no Prataviera é 
a Pequim China Fast Food, que traz para a praça de alimentação 
as delícias do cardápio oriental. O verão e suas cores para cabelos 
e esmaltes também é assunto nesta edição. Não deixe de conferir 
a matéria na íntegra.
       As páginas estão recheadas de muito colorido, especialmente 
no editorial de moda, que estampa nossa capa. A equipe da 
Prataviera em Revista foi especialmente à paradisíaca Praia 
da Ferrugem, em Santa Catarina, para fotografar o ensaio. 
Registramos todas as tendências que vêm com força na estação 
mais quente do ano, as quais você encontra aqui, nas lojas do 
Prataviera.
    Caxias do Sul oferece muitas opções para fugir da rotina 
no verão. É possível aproveitar passeios ao ar livre em pontos 
repletos de atrativos naturais. São grutas, balneários, riachos e 
cascatas legitimamente caxienses, que se abrem para que você 
aproveite o melhor da temporada.
       Pegue carona nas nossas dicas! Boa leitura e até a próxima!

João Prataviera Neto
Gerente geral do Prataviera Shopping

EXPEDIENTE

EDITORIAL

@PratavieraShopping

CONVERSE COM A GENTE E
FAÇA CHECK IN NO PRATAVIERA!

A Prataviera em Revista é uma publicação do Prataviera 
Shopping, desenvolvida para levar informação sobre 
beleza, bem-estar, vestuário, calçados, acessórios, 
gastronomia, entre outros, para seu público-alvo.

www.prataviera.com
www.prataviera.com/blog
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Na compra de um 
kit-presente ou fragrância 
de O Boticário, você pode 
ganhar presentes todos 
os dias, durante um ano*.
Por quê? Porque somos
apaixonados por você.

Acesse: boticario.com.br/ganhepresentes    e participe. 

Distribuição Gratuita de Prêmios. Promoção exclusiva para fragrâncias e kits-presente promocionais. Inscrições: de 3/11/14 a 9/11/2014 (primeiro sorteio); de 10/11/2014 a 16/11/2014 (segundo sorteio);
de 17/11/2014 a 23/11/2014 (terceiro sorteio); de 24/11/2014 a 30/11/2014 (quarto sorteio); de 1/12/2014 a 7/12/2014 (quinto sorteio); de 8/12/2014 a 14/12/2014 (sexto sorteio); de 15/12/2014 a 21/12/2014 (sétimo
sorteio); de 22/12/2014 a 28/12/2014 (oitavo sorteio); e de 29/12/2014 a 1/1/2015 (nono sorteio). Inscrições não cumulativas pelo site www.boticario.com.br/ganhepresentes. Filiados ao Clube Viva O Boticário
terão direito a bilhetes em dobro para concorrer aos prêmios do respectivo sorteio. Inscrições limitadas a 10 códigos de barras de produtos diferentes por período de participação. Total de prêmios:
40 cartões de débito personalizados O Boticário no valor de R$ 18.250,00 cada, sem valor de saque, destinados exclusivamente para compras de produtos nas lojas O Boticário, lojas Nativa SPA ou loja online
(aquisição de produtos todos os dias no valor médio de R$ 50,00/dia pelo período de 1 ano) e 400 cartões-presente O Boticário no valor de R$ 100,00 cada para utilização nas lojas O Boticário. Consulte o
regulamento completo em www.boticario.com.br/ganhepresentes para a divisão dos prêmios por sorteio, os produtos promocionais e demais informações. Certi cado de Autorização CAIXA n° 4-1694/2014.
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DE MORENA A 
SUPER LOIRA 
DE MORENA A 
PLATINADA

BELEZA

No que diz respeito aos cabelos – mas não só! – toda mulher 
sente vontade de mudar. Se tem os fios ondulados, decide fazer 
uma escova progressiva. Se tem os cabelos lisos e bem alinhados, 
opta por realizar cachos. Há, ainda, as morenas que escolhem se 
tornarem loiríssimas, e aí, haja química. 

Conforme destaca a dermatologista e articulista do blog do 
Prataviera, Glenda Gobbato, atualmente os descolorantes 
são bastante seguros, desde que o processo de descoloração seja 
realizado por profissionais capacitados e que respeite o tempo de 
aplicação indicado em cada produto. 

A cabeleireira Luciana Santos, proprietária da estética Beleza 
Feminina, localizada no 4ª andar do Prataviera Shopping, é 
especialista em cabelos loiros e dá dicas para quem quer o efeito 
platinado. Porém, de acordo com a profissional, para realizar o 
clareamento, é necessário ter cabelos em condições de sofrer o 
processo, pois resseca bastante os fios. 

Nesse sentido, a dermatologista alerta que os descolorantes 
modificam toda a estrutura do fio de cabelo, alterando a cutícula 
e deixando-o mais poroso e fraco. “Utilizar descolorantes 
seguidamente promove, progressivamente, a quebra do fio e a 
redução de volume dos cabelos”, adverte a médica. 
        

Luciana salienta a necessidade de realizar um tratamento 
após a descoloração do cabelo. Além disso, é preciso fazer sessões 
de hidratação, nutrição e principalmente uma reconstrução 
de fios. “Isso porque os fios descoloridos ficam com as escamas 
abertas, retendo menos água e óleo. O tratamento devolve todos 
os nutrientes perdidos no processo químico, sendo aconselhável 
realizar no mesmo dia da descoloração”, afirma.

Para cuidar dos cabelos no verão, é importante usar produtos 
que contém filtros solares nas suas formulações. Glenda aconselha, 
também, o uso de condicionadores com silicone que fazem efeito 
de barreira, protegendo os fios. Além disso, a dermatologista 
recomenda evitar água muito quente no banho e hidratar os 
cabelos depois do mergulho na piscina ou no mar. “Usar máscaras 
de hidratação capilar também são indicadas, com frequência de 
uma vez por semana”, frisa a médica.

DICA: É indispensável o uso de shampoo ou máscara de 
tom violeta pelo menos uma vez por semana, para manter 
o loiro sempre iluminado e sem amarelar o cabelo. Luciana 
indica as marcas Vult, AlfaParf e Ocean Hair. Os produtos 
podem ser adquiridos em salões de beleza ou em lojas 
especializadas em venda de cosméticos.



7Prataviera em Revista

BELEZA

Ninguém mais duvida que as unhas bem cuidadas e 
esmaltadas se tornaram praticamente um acessório fashion. 
Tanto é verdade que os estilistas que apresentam suas coleções 
nas semanas de moda já veem o esmalte como uma peça 
fundamental para compor o look.

A proprietária da Esmalteria Na Ponta dos Dedos, 
localizada no 1º andar do Prataviera, Juscelei de Oliveira, 
acredita que os desfiles ditam tendência e afirma que o universo 
das unhas está muito ligado ao universo das passarelas. Ela 
destaca que os tons para o verão 2015 irão do branco puro ao 
azul metálico. “Veremos nas unhas das mais antenadas os 
tons de branco, nudes, rosas, corais e azuis”, afirma. Outra 
aposta que se mantém sendo um hit no verão são as nail art, ou 
as decorações das unhas.

 Juscelei entende que a relação entre unhas e beleza tem muito 
a ver com o bem-estar da mulher. “Hoje em dia, cuidar da beleza 
vai mais além do que ir no cabeleireiro. A mulher atual busca 
uma imagem mais completa e cuidar das unhas complementa 
o seu visual”, destaca, ratificando que mulheres com as unhas 
esmaltadas sentem-se mais seguras. 

A empresária salienta, ainda, que o cuidado com as unhas 
reflete diretamente na autoestima feminina. “A mulher precisa 
de tempo para esmaltar as unhas e cuidar do seu bem-estar. Não 
importa a idade, o estilo ou o clima, todas nós gostamos de trazer 
cor para o nosso dia a dia”, crê.

A MODA NAS 
SUAS MÃOS 

BELEZA
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O verão traz consigo cores muito vibrantes, não só no 
vestuário, mas também na maquiagem! Conforme o maquiador e 
consultor da marca de cosméticos Quem Disse, Berenice?, Raul 
Melo, as cores de make que virão fortes nesta temporada são azul 
e roxo. “Também vamos ver uma cor que fez sucesso na Europa 
e está cada vez mais presente nas maquiagens das brasileiras, que 
é um verde claro amarelado. Apesar de ousada, ascende o olhar e 
fica linda misturada com outras cores”, acredita ele. 

A consultora de beleza e articulista do blog do Prataviera, 
Ana Paula Fedrizzi, também dá a dica: a maquiagem desta 
temporada quente pede um batom de cor vibrante para dar um up 
no look. Os tons de laranja vão ser os favoritos desta primavera/
verão, mas vermelhos e rosas também estarão presentes.

AF_21268.002_Anuncio Rev. Shop Pratavieira_210x279.pdf   1   10/22/14   5:02 PM

APOSTE EM 
CORES ALEGRES 
NA MAQUIAGEM

MAKE PODEROSA 
PARA ARRASAR 

NO VERÃO!

2

1
Depois de usar a base do mesmo tom de 
pele em todo o rosto, aplique o pó facial 
bronze embaixo das maçãs do rosto, no 
pescoço e perto da raiz do cabelo.

Passe o lápis preto em todo olho, perto 
dos cílios de cima e de baixo. Para olhos 
pequenos, aumente o traço na parte de 
baixo, pois ajuda a abrir o olhar.

Para finalizar, passe o batom mate rosado 
nos lábios. A cor mais clara vai dar destaque 
para a pele com efeito bronzeado.

3

BELEZA
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O Brasil é um país riquíssimo em frutas, verduras e 
sementes – e uma dieta saudável inclui esses alimentos 
diariamente nas refeições. A nutricionista e pós-graduanda 
em nutrição clínica funcional, Bruna Bertolucci, explica 
que sementes, saladas e frutas têm papel fundamental na 
saúde e equilíbrio do corpo humano. "Cada um, com suas 
propriedades, trabalham para um melhor desempenho do 
nosso metabolismo", menciona.

Frutas em geral fornecem poucas calorias e possuem alto 
teor de água e fibras, repondo assim os líquidos eliminados 
por meio da transpiração e estimulando um bom trabalho 
intestinal.

A médica nutróloga e articulista do blog do Prataviera, 
Daniela Kappes, dá a dica: acrescente uma porção de 
frutas em todas as refeições do dia, seja in natura ou 
em forma de sucos. "E nas refeições intermediárias, é uma 
ótima pedida comer uma fruta fresquinha", sugere.

Fonte: Nutricionista Daiane Menon

ALIMENTAÇÃO

PARAÍSO TROPICAL
Equilibre seu corpo com frutas, 

verduras e sementes

Abacaxi, Abacate, Ameixa, 
Banana, Goiaba, Laranja, Manga, 
Melancia, Maracujá, Pêssego.

Agrião, Alface, Alho-poró, 
Aspargo, Alcachofra, Berinjela, 
Beterraba, Cogumelos, Pepino, 
Rúcula, Vagem

INCLUA NO SEU 
CARDÁPIO DE VERÃO



FRUTAS INDICAÇÕES

Uva e manga Energia nas atividades ao ar livre

Abacate e melancia Hidratação da pele e cabelos

Melão e mamão Pele bronzeada e digestão regular

Frutas vermelhas
Melhora no aspecto dos cabelos, auxílio na 

redução do peso, rejuvenescimento e 
prevenção de doenças

SALADAS SÃO LEVES, 
REFRESCANTES 
E NUTRITIVAS

SEMENTES AJUDAM NA 
MANUTENÇÃO DA SAÚDE

As saladas são ótimas opções para compor o 
cardápio diário das refeições, pois são práticas, 
refrescantes e ricas em nutrientes, mas tome cuidado 
com a adição de molhos prontos e maionese. "Além 
do azeite, adicione limão, orégano, vinagre ou molhos 
feitos com iogurte desnatado", indica a nutricionista e 
pós-graduanda em nutrição esportiva, Francine Pezzi 
Malicheski.

A nutricionista Bruna Bertolucci aconselha 
que as saladas com vegetais folhosos (alface, rúcula, 
agrião, radicci) sejam servidas preferencialmente 
cruas. Já as saladas compostas por verduras (brócolis, 
vagem, rabanete) podem ser consumidas cruas, 
refogadas, assadas ou cozidas na água ou no vapor.

"A nutrição vem de dentro para fora. Dessa 
forma, se você está saudável, sua pele, cabelos e unhas 
também estarão", destaca Bruna.

Castanha do Brasil, castanha de caju, nozes, 
avelã, amêndoas, pistache e amendoim são 
sementes ricas em muitos nutrientes, sendo fontes 
de proteínas, vitaminas e minerais. Daniela Kappes 
esclarece que o consumo regular de sementes está 
associado à diminuição de gordura abdominal, 
melhor controle do diabetes, diminuição do 
colesterol ruim (LDL) e triglicerídeos, bem como 
aumento do colesterol bom (HDL). Além disso, 
melhoram o humor e os sintomas da TPM.

ALIMENTAÇÃO

Fonte: Nutróloga Daniela Kappes
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Ela entra sem ser convidada e almoça diariamente com 
milhares de pessoas. Há seis anos, ela invade a tela da tevê 
no horário do meio-dia, com carisma e desenvoltura, e já se 
tornou membro da família de incontáveis telespectadores. 
Essa é Marisol Santos, apresentadora do Jornal do Almoço, 
da RBS TV, e do programa Chamada Geral 2ª Edição, da 
rádio Gaúcha Serra.

Sua audiência é mesmo grande. Mas o que talvez o público 
não saiba sobre essa ariana é que ela dançou em CTGs por 

Como é o dia a dia da Marisol?

Meu dia começa cedinho. Acordo às 5h. Enquanto tomo café, 
costumo olhar os e-mails para estar atualizada antes mesmo de 
chegar na TV, às 6h. O horário se justifica pelas participações no 
Bom Dia Rio Grande, jornal diário no qual eu entro ao vivo, quando 
há informações relevantes da Serra. Durante as manhãs, minha 
principal função é a edição do Jornal do Almoço. À tardinha, volto 
para a RBS, para a apresentação do Chamada Geral 2ª Edição, pela 
rádio Gaúcha Serra.

Sua profissão faz com que sua opinião ganhe bastante amplitude, 
que por sinal, repercute também nas redes sociais. Como você 
analisa isso?

Gosto muito das redes sociais, sou fã principalmente do Facebook. 
Acredito que seja uma forma de aproximação das pessoas, além de 
fonte de informações. Sobre cuidados, tenho alguns, sim. Acredito 
que, muitas vezes, a opinião pessoal pode ser confundida com 
a opinião da empresa na qual atuamos e, por isso, evito alguns 
comentários.

Como você dimensiona a responsabilidade que é se comunicar 
com um público bastante diverso, seja na TV ou no rádio?

A responsabilidade é imensa. Desde a apuração até a divulgação das 
informações. Nos cercamos de muitos cuidados para evitar erros 
que possam trazer prejuízos ao nosso público.

Qual o lado bom de ser tão conhecida e se comunicar com esse 
público tão abrangente? 

Muitas pessoas têm uma visão errada da imprensa, principalmente 
da TV. Muitos acreditam que ela seja apenas “glamour”, quando, 
na verdade, a rotina é de muito trabalho. Ser reconhecida nas ruas 
é a recompensa pelo nosso esforço e dedicação. Quando as pessoas 
me encontram e dizem que “faço parte da família”, que “almoço 
com elas todos os dias”, que “parece que me conhecem, por ser 
tão presente nas casas delas”, me sinto extremamente feliz. Essa é a 
intenção: transmitir a quem nos assiste/ouve as informações mais 

PERFIL
Os Bastidores da Vida de

MARISOL SANTOS
mais de 15 anos e orgulha-se por ter conquistado o título de 
primeira prenda mirim do RS em 1988. Fez magistério, passou 
em dois concursos. Graduou-se em Jornalismo e em Relações 
Públicas. Aos 37 anos, é noiva do cinegrafista da RBS TV Cristiano 
Lazzari, seu colega de trabalho. Declara-se impulsiva, espontânea, 
dedicada e gosta de assumir a frente de projetos. Acredita que seu 
espírito de liderança e sua sinceridade são características positivas, 
mas também podem assustar e prejudicar a convivência com quem 
a rodeia. Com vocês, Marisol Santos!
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importantes do dia de uma maneira clara, como um amigo fala 
para o outro!

E o lado ruim?

Talvez o fato de ter que estar muito mais atenta às atitudes 
que podem reverter esse carinho e prejudicar a imagem que as 
pessoas têm da gente.

Com essa vida corrida, como você faz para cuidar do corpo? 
Consegue se alimentar direitinho?

Faço Pilates, caminho/corro pelo menos uma vez por semana. 
Acho que sempre fico devendo um pouco nesse sentido, por 
nunca ter sido muito adepta dos esportes. Sobre alimentação, 
procuro comer direitinho, apesar da correria. Tenho sorte de 
não gostar de refrigerante nem de bebida alcoólica em excesso 
e de gostar bastante de frutas e verduras. Facilita, com certeza.

Como você analisa o perfil das mulheres atualmente, que se 
desdobram para dar conta da vida pessoal e profissional?

O perfil das mulheres mudou muito nas últimas décadas. A 
jornada dupla, casa e trabalho, ainda se multiplica quando 
chegam os filhos, os cargos de chefia, as lideranças no emprego, 
etc. Trabalhar é uma decisão nossa, algo que nos torna mais felizes. 
No entanto, além do trabalho em si, é preciso continuamente 
provar que somos capazes. A cobrança é maior e, como as 
pesquisas no país comprovam, o salário e o reconhecimento não 
têm a mesma proporção. Ainda assim, acredito que estejamos 
ampliando os espaços, conquistando áreas que ninguém poderia 
imaginar que seriam ocupadas por mulheres. A sensibilidade, a 
dedicação e a vontade de fazer o bem são características bem 
femininas que, felizmente, estão ganhando o mundo.

Para finalizar, queremos saber: o que você considera 
indispensável carregar na bolsa?
Nós, mulheres, carregamos quase tudo na bolsa. E na hora que a 
gente precisa, cadê? Me desafiei a usar uma bolsa bem pequena 
no dia a dia. Apenas para carteira, celular, chaves e – não dá para 
dispensar – pó facial.

7

4

6

1 2

3

5

8

9

10

11

1) Bolsa

2) Nécessaire

3) Escova de dentes

4) Pó compacto

5) Hidratante para mãos

6) Chave do carro, com 
controle, chaves do armário 
e pendrive

7) Celular

8) Carteira

9) Crachá da RBS

10) Exercícios de 
fonoaudiologia

11) Niqueleira (presente 
do Frei Jaime Bettega)

Qual é o estilo da Marisol? Ela 
se liga nas tendências da moda? 
Essas e outras perguntas você 
confere na íntegra da entrevista, 
no site do Prataviera.

PERFIL
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Para as mulheres, um item indispensável. Para os homens, 
um mistério. Diz a etiqueta que nunca se deve mexer na bolsa 
de uma mulher sem sua autorização. Nela cabe o mundo (ao 
menos o nosso mundo) e na correria diária tem um pouco de 
tudo. Bolsa é segurança, é o lar fora do lar. 

Quem sabe o enigma para os homens esteja exatamente 
aí: por que elas precisam de uma bolsa se eles carregam tudo 
em uma carteira? Pesquisas indicam que uma mulher leva, em 
média, 67 itens dentro de uma única bolsa. Não saberia dizer 
quantos carrego dentro da minha, mas sei que tem muita coisa 
e, dependendo do dia, algumas a mais ou a menos. A minha 
particularmente é uma bagunça! Além de carteira, chaves, 
celular, cartões de visita, óculos, fone de ouvido e prendedor 
de cabelo, fiz uma lista de itens que não fico sem – e realmente 
é muita coisa. 

PERCEPÇÕES FEMININAS

#NaMinha
BolsaTem

20 itens que não podem 
faltar na sua bolsa! 
Confira a lista completa no 
Blog do Prataviera

Sempre carrego comigo:

por Carolina Comim

Esse é o segredo da minha bolsa! Acredito que itens a mais 
ou a menos, de maneira geral, as tralhas dentro das bolsas são 
parecidas. Pela correria e pela quantidade de coisas que carrego, 
não troco muito de bolsa. Tenho algumas preferidas que uso 
por um bom tempo e, quando troco, fico mais um tempo com 
a outra. Na bolsa de uma mulher tem de tudo, ou quase tudo. 
E, por isso, não vivemos sem!

1

2

3

4

5

Agenda: sim, ainda sou do tipo que usa agenda 
de papel, e não vivo sem. Ali tenho compromissos, 
anotações e alguns papeis largados.

Anticoncepcional: tem que estar sempre à mão, posso 
viajar, sair, ficar em casa, mas está sempre na bolsa.

Maquiagem: no meu caso um batom não basta, tenho 
ao menos uma nécessaire com base, rímel e blush. 
Caso o expediente se estenda para um happy hour, é 
indispensável.

Cabo USB: serve também como carregador, já que 
hoje em dia um celular não dura com bateria por 24 
horas.

Desodorante: como sabemos que hora o dia começa, 
mas nunca quando termina, tenho sempre por perto.

Rolou pelo Facebook...
Nossas leitoras contaram para a gente o que elas 
não abrem mão de levar na bolsa. Olha só:

• Cíntia Paola Scopel conta que, além do 
básico, carrega na bolsa remédios, um minikit 
de primeiros socorros, álcool gel, creme para 
as mãos e um livro de bolso.

• Sara Luz não sai de casa sem uma barra de 
cereais, uma garrafinha d'água e o celular – e 
leva tudo na bolsa.

• Glanice Lopes, sempre prevenida, leva 
consigo uma pequena lanterna.

• Valtívia Dall'Agnol diz que sempre tem uma 
lixa de unhas.

• Enquanto isso, Maria Lúcia dos Reis de Oliveira 
dá a dica: dividir os utensílios em bolsinhas 
diferentes! Um para medicamentos, outro para 
maquiagens, e assim vai. Ela sempre leva na 
bolsa carregador de celular portátil, para evitar 
situações de emergência sem bateria.
Confira a foto que Maria Lúcia nos enviou de 
sua bolsa:
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“Estamos muito satisfeitos com o resultado da nova 
operação Quem Disse, Berenice?. Localizada em um local 
estratégico com grande circulação de pessoas, a loja vem atraindo 
muitos consumidores todos os dias. Quando eles passam pela 
frente da loja, são atraídos e, no momento em que entram, se 
encantam com o ambiente e, principalmente, com os produtos. 
Temos certeza que esta loja será mais um grande sucesso para o 
Prataviera Shopping.” 

Patrick Piccoli
franqueado

No Prataviera Shopping sempre tem novidade. Para 
atender uma demanda sempre crescente, o shopping agregou 
novos empreendimentos em seu mix de lojas. Venha conferir 
as novas operações:

“O Prataviera Shopping está presente no meu cotidiano há 
muito tempo. É um ponto de encontro da galera, um lugar 
agradável onde pessoas de todas as idades gostam de frequentar. 
A localização central ajudou muito na escolha do ponto para 
abrir a Esmalteria Na Ponta dos Dedos. Recentemente, a 
empresa passou a oferecer outros serviços, que foram incluídos 
no nosso portfólio. Continuamos com um atendimento especial, 
escutando nossas clientes e nos empenhando para que saiam 
satisfeitas e com a autoestima lá em cima!” 

Juscelei de Oliveira
proprietária

“A Biju Center, há nove anos localizada no segundo andar do Prataviera 
Shopping, passou por uma revitalização. Neste ano, decidimos 
modernizar a infraestrutura da loja, trocando piso, iluminação, gesso, 
mobília e letreiro. Proporcionamos, assim, uma ampliação do espaço 
no mesmo espaço, com design mais moderno e arrojado. Também 
alteramos o nome da operação para Ravena Adornos, uma vez 
que incrementamos nosso mix de produtos e passamos a oferecer 
joias e semijoias, além de bijuterias, bolsas e acessórios para o cabelo. 
Queremos, dessa forma, proporcionar satisfação aos nossos clientes.” 

Cristina da Silveira
proprietária

“Vemos o Prataviera como um shopping consolidado, pela tradição e 
pela localização. Com números expressivos de público que o frequenta 
diariamente, acabou sendo um ponto estratégico para fortalecer e 
consolidar a marca Pequim. Dessa forma, atenderemos melhor nossos 
clientes, não só no restaurante, mas também com o serviço de delivery.” 

Volnei de Almeida
proprietário da rede

NOVAS LOJAS NO MIX 
DO PRATAVIERA

INSTITUCIONAL

1º andar

Térreo

2º andar

www.pequimexpress.com.br

agora também no 

Prataviera Shopping

YAKISOBA
MACARRÃO+LEGUMES+FRANGO

ROLINHO
PRIMAVERA

3º andar
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das pessoas indicam as 
facilidades encontradas 

no Prataviera para 
terceiros

95%
 

do público considera-se 
muito satisfeito com o 

empreendimento

85%
 

dos entrevistados 
declarou que continuará 

frequentando o 
shopping

99%

ANÚNCIO

Desde o início de 2014, o Prataviera Shopping realizou uma série de pesquisas mercadológicas 
em conjunto com a empresa Impacto Positivo. As ações fazem parte do processo de posicionamento 
do Shopping  e os resultados apontados reafirmam a imagem positiva do empreendimento no dia 
a dia da população de Caxias do Sul. As análises foram realizadas com o público circulante da área 
central e com os frequentadores do empreendimento.

O empreendimento 
é considerado prático 

e acolhedor pela 
comunidade caxiense

de satisfação foi a 
avaliação recebida pelo 
empreendimento pelo 

público da área central.

79%

do público circulante da 
área central de Caxias do Sul 
frequenta o empreendimento 

para realizar compras, 
serviços e conveniências 

do dia a dia

72%

Na apreciação coletada por 
meio dos frequentadores 
do shopping, a seguinte 
pontuação foi alcançada

PESQUISA POSICIONA 
ALTO NÍVEL DE 
SATISFAÇÃO DO 

PRATAVIERA 
SHOPPING

INSTITUCIONAL

Esses três itens avaliados resultam 
em uma média de fidelização de 
90,9% do público, segundo estudos 

técnicos da agência que realizou o 
levantamento. Para o coordenador 

de marketing do empreendimento, tais 
dados reafirmam a credibilidade e a boa 

imagem que o shopping construiu ao longo de 
21 anos. “Ficamos muito contentes ao conhecer esses 

resultados, vindos da população e do nosso público 
frequentador”, admite Rafael Orso de Oliveira.

www.pequimexpress.com.br

agora também no 

Prataviera Shopping

YAKISOBA
MACARRÃO+LEGUMES+FRANGO

ROLINHO
PRIMAVERA

Fonte: Pesquisa realizada pela agência Impacto Positivo, setembro de 2014.
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Lenço, cinto e pulseiras: RAVENA ADORNOS | Tênis: T-SHIRTS' STORE

Blusa: GANG | Short: HERING STORE

EDITORIAL
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O conceito Coming Sun, fotografado na Praia da Ferrugem, 
em Santa Catarina, foi produzido para iluminar os 

armários com uma sensação tropical, quente e enérgica, 
representando a mulher brasileira na estação mais quente 

do ano. Enfocamos as cidades litorâneas, onde o sol, a 
praia e o mar são o ponto de encontro e de partida, 

de tudo e de todos. As cores do pôr do sol e do mar 
predominam no editorial. Exploramos o além 

das formas, dando atenção para os elementos do 
povo brasileiro. O movimento do ar e o conforto 

também foram grande inspiração.

O estado de espírito é cool 
e se reflete em uma maneira 

despretensiosa e elegante 
de se vestir. O top cropped é 

ideal para sentir-se confortável 
e leve, estando bem vestida.



20 Prataviera em Revista



21Prataviera em Revista

O amarelo e as estampas 
florais são bastante notáveis. 

Alegres, essas tendências 
agradam mulheres cheias de 

personalidade.

Os lenços farão a cabeça das mulheres 
na próxima estação. Aposte nos 
modelos com fundos coloridos, 

sobrepondo estampas e destacando a 
cor dos elementos.

Tecidos em telas, 
leves e vazados 

são uma das 
principais apostas, 

complementados 
por transparência e 

efeitos 3D.

Lenço, brincos e Cinto: RAVENA ADORNOS | Bolsa: HERING STORE 

Lenços, brincos e pulseiras: RAVENA ADORNOS | Vestido: RESUMO 
Lenços, brincos e pulseiras: RAVENA ADORNOS
Camisa saída de banho e biquini: PERISCÓPIO

Biquini: PERISCÓPIO | Blusa: RESUMO | Short: CACAU FLOR | Sapato: DATELLI
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Tecidos estampados 
com verde e azul em 
suas variações além 
da corda presente no 
calçado, trouxeram o 
frescor da estação.

Conceito, produção, e direção: Eric Finkler
Fotografia: Carlos Pontalti
Modelo: Camila Borges
Assistente de Produção: Bruno Lopez
Assistente de Fotografia: Renata Pontalti
Edição Fotográfica: Carol Ferreira

Lenço e pulseiras: RAVENA ADORNOS

Maiô: CACAU FLOR | Sapato: DATELLI
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Para realçar os traços, 
utilizamos bijuterias em 

tamanho maxi dando 
destaque para algumas 

regiões do corpo.

Lenço, brincos, colares e pulseiras: RAVENA ADORNOS | Calça: CACAU FLOR 
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O trio de nuances verde, amarelo e azul compõe a 
brasilidade da proposta para o look das mulheres 
neste verão. Aposte também em estampas que 
remetam ao tropicalismo. Os acessórios são máxi e 
seguem a linha das cores, adicionando um ponto de 
luz à região onde são colocados. Os óculos com lentes 
redondas são a principal tendência no Verão 2015.

feminino

REGATA
HERING STORE

VESTIDO
CACAU FLOR

BIQUINI
PERISCÓPIO

SAPATO
DATELLICOLAR

RAVENA ADORNOS

ÓCULOS DE SOL
CHILLI BEANS

SAIA
CACAU FLOR

MAIÔ
PERISCÓPIO

BLAZER
HERING STORE

CINTO DATELLI

SAPATO
DATELLI
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O estilo é despojado chic. As listras 
horizontais e as cores azul, amarelo 
e verde remetem ao verão e também 
compõem o guarda-roupas do homem 
moderno e estiloso. Conforto e leveza 
dão o toque da estação.

masculino

CAMISETA
HERING STORE

CAMISA POLO
RENNER

RELÓGIO
CHILLI BEANS

BERMUDA
RESUMO

CAMISA POLO
RENNER

BERMUDA
HERING STORE

SAPATO
DATELLI
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Azul e laranja estão 
em destaque no verão. 
Os looks são versáteis, 
apostas para diversas 
ocasiões. O mix de 
estampas e tecidos 
torna o visual do dia a 
dia despojado e casual.
As meninas devem 
apostar em colares 
longos, tipo pêndulo, 
super coloridos. Eles 
alongam a silhueta e 
conferem um ar fashion 
ao look.  Um arraso! 
Os meninos podem 
investir nos óculos 
esportivos, com lente 
escura, para amenizar 
a claridade dos dias 
ensolarados.

teens

CAMISETA
GANG

CAMISETA
T-SHIRTS' STORE

BLUSA
RESUMO

TÊNIS CONVERSE
T-SHIRTS' STORE

BIQUINI
PERISCÓPIO

CRUCIFIXOS NEON
RAVENA ADORNOS

TOP CROPPED
GANG

BERMUDA
RESUMO

CAMISETA
GANG

BERMUDA
RESUMO

TÊNIS
T-SHIRTS'

 STORE

LENÇO DE CABELO
GANG

BLUSA
CACAU FLOR

MACACÃO
RESUMO

SAPATILHA
GANG

ÓCULOS
CHILLI BEANS
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Esportes e passeios 
remetem à estação 
mais quente do ano. 
Vestidinhos soltos 
são sempre uma 
boa pedida para as 
meninas curtirem o 
verão com conforto. 
Outra opção que 
nunca sai da moda 
são os shortinhos que 
aparecem em cores 
vibrantes. Aposte 
ainda em estampas 
divertidas e peças 
leves.

kids

ESMALTES INFANTIS
NA PONTA DOS DEDOS

CAMISETA
RESUMO

BLUSA
RENNER

SHORT
RENNER

CAMISETA
T-SHIRTS' STORE

BERMUDA
RESUMO BERMUDA

RENNER

CAMISETA
RESUMO

TÊNIS
T-SHIRTS' STORE

VESTIDO
RENNER

ÓCULOS
CHILLI BEANS

SAPATILHAS
RENNER
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1

1

3
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VITRINE

#

1 Óculos de Sol Masculino - R$218

2 Óculos de Sol Feminino - R$238

Chilli Beans

3 Chinelos - R$29,90

Secreta Saudade

1 Esponja Removedora de Esmaltes - R$17,90
2 Esmaltes Latika hipoalergênicos - R$14,90
3 Máscara para cílios 2 em 1 - R$39,60
4 Enfeites de unha - a partir de R$4`,00

Na Ponta dos Dedos

1 Batom Mate Velvet Roxuva -R$27,90
2 Sabonete Demaquilante - R$29,90
3 Lápis de Olhos sem Tampa Zuzulino - R$21,90

Quem Disse, Berenice?

1 Iluminador - R$26,99
2 Protetor Solar - R$29,90
3 Perfume Linda Brasil - R$102,00
4 Perfume Tropical Colors Make B - R$109,00

O Boticário

TEM

4 Converse All Star Rubber - 

R$214,90 em até 4x 
R$204,15 à vista
T-Shirts' Store

1 3

42

1

3

4

2



29Prataviera em Revista

1 DVDs lançamentos
A partir de R$ 25,00 cada

2 DVDs infantis
A partir de R$ 29,00 cada

Virtual Music

VITRINE

1

1

1

1

3

3

3

4

2

2

2

2

1 Barco Pirata - R$74,00
2 Farol - R$58,00

3 Âncora - R$58,00

Maré 2000

1 Copos de shots - R$11,90
2 Coqueteleira - R$54,90
3 Copo de Cerveja - R$49,90
Secreta Saudade

4 Canecas - R$ 39,90 cada
Revistaria Prazer de Ler

1 Cofre Cabine Telefônica - R$49,90
2 Caixinha metálica Londres - R$29,90
3 Torre Eiffel - R$29,90
Revistaria Prazer de Ler

PRESENTES 

PARA TODA 

A FAMÍLIA
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1 Elefante Dourado - R$129,90
2 Buda Tailandês - R$321,90
3 Corujas Pequenas- R$42,90 cada
4 Coruja Grande- R$91,80
Conto de Fadas

VITRINE

1 Agendas 2015  - R$ 35,90 cada

2 Garrafa Canudo - R$ 45,90 cada
Uatt?

3 Almofadas Diversas - R$49,90 
T-Shirts' Store

4 Fones de Ouvido - R$ 19,90 cada
Revistaria Prazer de Ler

MUITAS

OPÇÕES

VENHA CONFERIR

1
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4
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3
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1 Chocotone Trufado de Avelã - R$46,90
2 Chocotone Trufado de Chocolate - R$46,90

3  Caixa de Trufinhas Liga da Justiça - R$25,90

Cacau Show

VITRINE

1 Motorola Moto E XT 1021
R$579,00 ou R$99,00 no plano smart Vivo 60 4G
2 LG G3
R$2099,00 ou R$1099,00 no plano smart Vivo 100 4G
3 Galaxy Note 10.1 GT 8020  R$2449,00 ou  R$1299,00 
no planoVivo Internet 10Gb
Sul Center
4 Almofodas para Celular - R$ 37,90 cada
Uatt?

COM 
CARREGADOR 

SEM FIO DE 
BRINDE!

1

2
3

4

1 Terço - R$30,00
2 Kit Vela amarela com 9 estrelas - R$7,30
3 Conjunto de Velas Canela - R$14,50
4 Kit Caixa com Rosas
Caixa - R$39,00
Rosa G - R$4,80
Rosa P - R$2,30
Artesanato Feito Por Nós

VENHA CONFERIR

1
2

3

1

2

4

3
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O sonho com a 
carreira de modelo

Mais de 500 pessoas se inscreveram na seletiva de modelos 
realizada pelo Prataviera Shopping, que teve por objetivo 
prospectar novos talentos para atuar no ramo fashion. A 
vencedora, Camila Borges Polesso, 24 anos, estampa o editorial 
de moda Verão 2015, que você confere nesta revista.

Camila atua como maquiadora e conta que sempre gostou 
de moda, de fotografar e de desfilar. Provavelmente, sua maior 
influência veio de seus pais, que são fotógrafos. “Cresci dentro 
de um estúdio fotográfico”, conta ela, que agora se prepara para 
ingressar na carreira de modelo, aproveitando a oportunidade que 
o Prataviera lhe deu.

“Para mim, participar da revista do shopping significa uma 
nova etapa em minha vida. Vejo portas diferentes se abrindo, 
cheias de oportunidades e desafios, os quais vou agarrar com 
muita dedicação. Isso é parte da realização de um sonho e a capa 
da revista é uma ótima vitrine para começar”, reflete a modelo.

O produtor de moda Eric Finkler, que dirigiu as cenas do 
editorial, afirma: “Ela está praticamente pronta. É a nossa Juliana 

NOSSA
JULIANA PAES

        Parecida com a atriz global, a vencedora da seletiva 
de modelos do Prataviera Camila Borges Polesso 

estreia na profissão em editorial desta revista

Fotos: Roberta Mattana, Divulgação

Paes da Serra gaúcha!”
A ação, que iniciou com postagens nas redes sociais do 

shopping com a hashtag #queromodelar, também recrutou novos 
talentos como os modelos Gabriel Cerveli Pires, Alex Fernando 
Paloschi, Michele Chagas, Maria Eduarda Corrêa, Matheus 
Dallegrave, Ana Carolina Vanzin Pedroni e Isadora Pieres. 

“Achei muito bacana essa iniciativa do Prataviera 
porque é uma ação nova em Caxias do Sul. Por 
aqui, há muitas gurias lindas e se não fosse por meio 
de uma seletiva como essa, ficaria mais difícil serem 

descobertas”.
Michele Chagas, 20 anos

“Já participei de seletivas e convenções e me 
disseram que tenho chance. Também quis
apostar na seletiva do Prataviera”. 
Pablo Souza da Silva, 19 anos

“Adoraria estampar o editorial da Prataviera 
em Revista. Acredito que seria uma forma 
de me destacar em Caxias e conquistar mais 
trabalhos como modelo”.

Richelen Viero, 19 anos

  “Meu pai viu o anúncio da seletiva e me incentivou 
a me inscrever. Gosto dessa carreira, já participei de 
alguns concursos, e acredito que tenho potencial 
para seguir adiante”. 

Aline Collin, 16 anos

A ação empreendida pelo Prataviera Shopping mexeu com o sonho de 
muitos meninos e meninas que pretendem investir na carreira de modelo. A 
Prataviera em Revista conversou com alguns aspirantes enquanto aguardavam 
ansiosos pelo processo da seletiva. Confira:

SELETIVA
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Que tal aproveitar o período das férias e do verão para fazer 
turismo por Caxias do Sul? Isso mesmo! “Nossa cidade é rica em 
atrativos naturais, grutas, balneários, riachos, cascatas, entre outros, 
os quais acreditamos que grande parte da população desconhece”, 
destaca a Secretária Municipal do Turismo, Adriana de Lucena 
Francisco. Por isso, ela indicou para a Prataviera em Revista cinco 
locais para explorar e se encantar neste verão que se inicia. Confira!

GRUTA NS. SRA. DE LOURDES - GALÓPOLIS

Em uma das andanças pela região, os colonos imigrantes encontraram 
uma gruta natural incrustada nas pedras, muito próxima a uma bela 
cascata. O lugar era de difícil acesso, então entraram em contato com 
o bispo da época, Dom José Baréa, pedindo permissão para construir 
uma igreja dentro da gruta. Na época, ainda não existia a escadaria 
(posteriormente construída, com 150 degraus) e o bispo teve acesso 
descendo por uma corda. Autorizado por Dom José Baréa, o local 
começou a ser limpo e a capela foi inaugurada em 1949, em homenagem 
à Nossa Senhora de Lourdes. Nesse local, são celebradas missas aos 
domingos, além da Festa da Gruta, realizada anualmente no mês de 
fevereiro. Há, ainda, turismo de aventura e ecoturismo. As visitas são 
livres. Aos domingos, pode-se almoçar no próprio local, onde são 
vendidos também produtos coloniais.

TURISMO EM CAXIAS 
NO VERÃO

ÁGUA AZUL - SANTA LÚCIA DO PIAÍ

Em 1635, passava pela região a comitiva do padre jesuíta 
Cristóvão de Mendonza, que, naquele ano, foi covardemente 
assassinado pelos índios. Conta a lenda que o sacerdote 
teve seu coração arrancado enquanto agonizava, o qual foi 
encontrado nas águas de um córrego, que ficou azul. Esse fato 
acabou dando nome a uma das comunidades pertencentes 
ao distrito de Santa Lúcia do Piaí – Água Azul – que hoje é 
um ponto turístico de Caxias do Sul, bastante visitado. Nesse 
local, os visitantes rezam e prestam agradecimentos por graças 
alcançadas. Há, ainda, um poço dos desejos e um riacho.

TURISMO
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Fotos: arquivo Semtur, divulgação

BALNEÁRIO DA MULADA - CRIÚVA

Excelente opção em dias de temperaturas altas, os turistas 
podem desfrutar de piscinas naturais e cascatas. Tem, ainda, uma 
quadra de futebol sete. O local funciona diariamente, das 7h às 
21h, mediante agendamento.

BALNEÁRIO RIO BELLO - VILA CRISTINA

Oferece uma estrutura completa para aproveitar o melhor que 
a natureza proporciona. São mais de vinte mil metros quadrados 
com área para camping, cantina com lanches, bebidas em geral, 
mesa de sinuca, campo de futebol, playground infantil, ampla 
área para banho e muito mais. O Balneário Rio Bello é o lazer da 
família junto à natureza. Atende de outubro a março, sempre aos 
sábados e domingos, a partir das 8h. 

TURISMO

CAVERNA GRUTÃO DOS ÍNDIOS
SANTA LÚCIA DO PIAÍ

Abriga uma queda d’água com aproximadamente 30m 
de altura que forma, na base, uma piscina natural. Em 
um dos paredões do em torno, forma-se uma gruta com 
aproximadamente 10m de profundidade e 50m de largura. Há 
também um camping com churrasqueira e bar. Excelente visual 
e belo lago da cascata, próprio para banho no verão. Para quem 
vai de Caxias do Sul via Bairro Cruzeiro, a Caverna Grutão dos 
Índios fica distante 19 km, passando por São Luis da 6ª Légua.

No blog, você confere o mapa 
para chegar nesses locais!
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A fotografia vem ganhando um espaço de destaque em nosso 
cotidiano, uma vez que vivemos em um mundo onde a comunicação 
está cada vez mais relacionada a imagens e momentos. Os novos 
aparatos tecnológicos e aplicativos para smartphones de captura e 
edição de fotos, somados à possibilidade de registrar instantes a todo 
o momento e compartilhar com seguidores nas redes sociais, nos faz 
chegar ao seguinte resultado: fotografar virou moda! 

Por conta desse modismo, cada vez mais as pessoas despertam 
para o interesse em fotografar e não é preciso muito para verificar a 
quantidade de jovens com câmeras semiprofissionais clicando por aí. O 
fotógrafo Paquito Masiá, membro do Clube do Fotógrafo de Caxias 
do Sul, entende que equipamento, máquinas, lentes e acessórios ajudam 
a captar uma boa foto, mas não são tudo. Segundo ele, na última Bienal 
Nacional de Fotografia, teve registro de fotógrafo caxiense que utilizou 
o próprio iPhone. 

O fotógrafo acredita que o equipamento é algo secundário. Ele 
salienta que é preciso refletir no que se quer fotografar, e como fazê-
lo, é preciso desenvolver o olhar e buscar o inusitado. "Pense que o 
melhor equipamento está em você, é o seu olho, ou melhor, é o 
seu olhar. Busque o 
que está escondido, o 
que é diferente, seja um 
ângulo, uma expressão, 
um detalhe, uma luz ou 
um momento", 
reflete ele. 

     Surfando na onda das hashtags que mapeiam e 
legendam fotos publicadas nas redes sociais pelo 
mundo inteiro, listamos aqui as mais mais, para 
você ficar de olho nos cliques mais incríveis que 
rolam pela internet.

#fotografia

#picoftheday

#imagemquefala

#streetphoto

#semfiltro

#selfie

#photography

#instagood

Cymera
Disponível para: Android e iOS

Apps para editar suas fotos:

PicsArt
Disponível para: Android, iOS e 
Windows Phone

Adobe Photoshop Express
Disponível para: Android e iOS

Pixlr Express
Disponível para: Android e iOS

Aviary Photo Editor
Disponível para: Android, iOS e 
Windows Phone

HASHTAG: 
BOA FOTO

FOTOGRAFIA

No 1º andar, junto aos terminais bancários
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Adobe Photoshop Express
Disponível para: Android e iOS

G a s t r ô

SORVETES

que o Prataviera escolheu

no 3º andar

Venha provar

para você!

Você no centro de tudo.No 1º andar, junto aos terminais bancários

Im
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Curta nossa 
página no Face!

Siga e confira 
nossas fotos!

Conteúdo atual 
e antenado!

Confira o 
nosso site!

O PRATAVIERA SHOPPING
CONECTADO COM VOCÊ!

@PRATAVIERASHOPPING

MULTI BANKING 
NO PRATAVIERA

CONFIRA TODAS AS LOJAS 
E SERVIÇOS QUE VOCÊ 
ENCONTRA NO PRATA!

O PRATAVIERA SHOPPING FUNCIONA DE 
SEGUNDA A SÁBADO, DAS 9H ÀS 21H

Confira algumas fotos dos bastidores do Prataviera!

Térreo
Mc Donalds Sorvetes
Renner: 3535 7400
Hering Store: 3028 7363
Resumo: 3027 8521
Gang: 3223 1685
Virtual Music: 3223 6656 
Datelli: 3214 2633
Periscópio: 3215 2284
Conto de Fadas: 3028 8934
Sul Center: 3214 3673
Cacau Show: 3028 5633
Quem Disse, Berenice?: 3220 5153
O Boticário: 3223 8433

Mezanino
Revistaria e Cafeteria 
Prazer de Ler: 3214 1070
Maré 2000: 3223 8625
Terminais Caixa Econômica Federal

1º andar
Esmalteria Na Ponta dos Dedos: 3028 9028
T-Shirts' Store: 3025 5100
Cacau Flor: 3028 2129
Uatt?:  3039 2030
Chilli Beans: 3039 0188
Terminais Bancários

2º andar
Secreta Saudade: 3025 4028
Ravena Adornos : 3025 5959
Artesanato Feito Por Nós: 9125 2734
Sketch: 3028 3798
Posto de Atendimento Banrisul

3º andar
Restaurante Vivacce: 3021 7255
Pasta & Cia: 3028 9532
Oggi's Gastrô
Doce Docê: 3021 6137
Pequim China Fast Food: 3217 9042
FTEC: 3028 7700

4º andar
Consultório Psicológico Samantha Prataviera
Estética Beleza Feminina: 3039 2442
O Boticário Revenda: 3021 2277

5º andar
Criart Cursos: 3214 4077
Escola Pompéia: 3214 1268

@PratavieraShopping
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STORE
PRATAVIERA

RUA SINIMBU, 2097
sala 3, 4 e 5

Tel.: (54) 3028-7363


