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Referência no varejo de moda gaúcho, a empresária e diretora de marketing
das Lojas Pompéia, Carmen Ferrão, recebeu a CFL Mais na loja conceito do Shopping
Total para uma conversa emocionante. Ela falou de família e negócios, de infância e
maturidade, de sonhos e conquistas. A veia empreendedora ela herdou do pai, Lins
Ferrão, fundador da “A Principal” nos idos de 1950 – hoje Grupo Lins Ferrão, que com
a compra da Gang totaliza 120 lojas espalhadas pelo Estado.
Carmen tem muito de muitas faces, mas acima de tudo se define como uma
curiosa fascinada pela vida e pelas pessoas. Aos sete anos, ela enfurecia a mãe, Iolanda
Conter Ferrão, quando pegava suas roupas e sapatos para brincar de “desfilar” com
as amigas. Mal sabia que aquele era um ensaio lúdico para as “passarelas” do mundo
adulto. Nos 30 anos à frente do marketing da empresa, ela soube entender e acompanhar os movimentos do mercado para liderar as revoluções que alçaram a Pompéia a
um lugar de destaque no varejo gaúcho. Mas, acima de tudo, sempre soube conciliar
as várias porções de uma mulher multitarefa. Saiba o que é que esta Carmen tem na
entrevista que estampa a capa desta edição.
A revista mostra ainda os projetos arquitetônicos criados para ambientes de
trabalho confortáveis. Sem abrir mão da privacidade necessária no mundo dos negócios, os espaços foram projetados para valorizar a integração dos funcionários. Você
conhecerá salas de reuniões nada convencionais que, com colchões e almofadas espalhadas pelo chão, estimulam a troca de ideias e a criatividade da equipe.
A CFL Mais ainda propõe um passeio pela Casa Cor RS 2015. Com uma proposta
totalmente inovadora, a 24ª edição surpreende num primeiro olhar: painéis com placas de resina e iluminação cenográfica dão efeito às fachadas internas e à da rua Carlos
Trein Filho. Aliás, foi exatamente no encontro das ruas Comendador Rheingantz e
Carlos Trein Filho o endereço escolhido pela CFL – uma das empresas responsáveis
pela valorização e desenvolvimento do Bela Vista – para retornar ao coração de um
dos bairros mais nobres de Porto Alegre. O novo empreendimento, com lançamento
previsto para o 2º semestre, contempla unidades com mais de 500 metros quadrados.
Viajar pelo mundo tendo como guia o jornalista e escritor Airton Ortiz é
outra experiência que esta edição propicia aos leitores. Numa entrevista exclusiva,
Ortiz conta singularidades dos lugares em que esteve e das culturas que conheceu.
É nas viagens que ele busca inspiração para suas histórias. O jornalista, autor de 17
livros, já visitou 80 países.
Para os apreciadores de gastronomia, a CFL Mais traz matérias sobre restaurantes que despontam pelo cardápio e por instigar sensações nos clientes.
Também no campo da alimentação, a edição tem uma matéria sobre o mercado da
agricultura orgânica, que cada vez mais conquista interessados em adquirir produtos livres de químicos.
Boa leitura!
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O que é que esta

Carmen
tem?
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d e ma r k e t i n g e f i l h a d o f u n d a d o r ,
Li n s Fe r r ã o . O f ei t o e x igi u c o r agem ,
o u sa d ia e m u i t a c o n f ia n ç a n a
p r ó p r ia
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q u e es t a v i r gi n ia n a d e
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U

rbana, gosta de rua
movimentada, de observar o que

as pessoas estão fazendo, vestindo e
como se comportam.

Aos sete anos, ela enfurecia a mãe, Iolanda Conter
Ferrão, quando pegava suas
roupas e sapatos para brincar
de “desfilar” com as amigas.
Mal sabia que aquele era um
ensaio lúdico para as “passarelas” do mundo adulto. O espírito empreendedor aflorou
cedo. Ela também adorava
brincar de vender e fabricar
perfumes com papel de seda
dissolvido em água.
– Amava fazer vendinhas.
Vendia tomate, cenoura. Botava tudo em cima do muro. Os
vizinhos entravam na brincadeira. A gente expunha num
lugar bem à mostra – recorda
Carmen, 57 anos, que cresceu
observando o pai comercializar os produtos masculinos da
loja A Principal, como se chamava a Pompéia até 1974.
“Dedo em pé” desde sempre, expressão usada pela mãe
para classificar o comportamento da filha – que sempre
levantava o indicador na aula
para participar de tudo –, Carmen ia do concurso de beleza à
liderança de turma com a desenvoltura e energia características de sua personalidade.
8
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– Sempre fui metida mesmo – brinca.
Independente desde cedo,
aos 13 anos ela já saía sozinha
de Camaquã, de ônibus, para
passear em Porto Alegre, cidade que sempre amou. Naquela
época, tinha definido que seria
na Capital que fixaria residência. Não se intimidava em ficar
andando de um lado a outro
na cidade grande, com paradas
para tomar sorvete na Rua da
Praia. Urbana, gosta de rua movimentada, de observar o que
as pessoas estão fazendo, vestindo e como se comportam.
Aos 18 anos, quando casou, realizou o sonho de morar
na Capital. A universidade veio
depois, apenas quando a filha
mais velha, Ana Paula, estava
com três anos. O curso escolhido foi Comunicação, na Unisinos. Nesse período, começou a
pensar em sua independência
financeira. Então, aquela menina que organizava desfiles
de moda de mentirinha experimentou um evento de gente
grande. O primeiro trabalho
foi num atelier de moda, como
estagiária de Relações Públicas
e representante de vendas.
mais
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Divulgava a marca, vendia as coleções voltadas para
mulheres adultas e planejava
desfiles. Criou formas próprias de cativar as clientes:
enviava flores para elas. Sua
grande professora no ramo
dos negócios de moda foi Maria Lúcia Azevedo, a dona do
atelier, com quem aprendeu
que vendas erradas causam
muita dor de cabeça. Com o
primeiro salário, foi cautelosa: guardou-o no banco.
Mesmo filha do fundador da empresa familiar,
Carmen só entrou para os
quadros da Pompéia aos 24
anos. E foi por causa de um
toque que uma tia deu a Ferrão, sobre o potencial da jovem. Confiando no talento
dela, o pai incumbiu a mais
velha dos quatro filhos a
montar em Porto Alegre
o departamento de comunicação da loja.

10 mais

mais 11

MAIS negócio

T

inha para mim que as pessoas deveriam se
orgulhar da marca, não esconder a embalagem.

Hoje a Pompéia é uma marca super-respeitada.
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– Eu montei o escritório
aqui em 1984, na Avenida
Bagé, para iniciar a área de
comunicação. Recebi uma
caixa de camisa com algumas
autorizações. Eu ia fazendo
sozinha. Fiz muito na intuição, do meu jeito. Assim as
coisas foram acontecendo,
fui conhecendo as pessoas do
mercado. Se me perguntarem
como se faz, não sei dizer.
Carmen foi a responsável
pela segunda grande transformação da empresa em 62 anos
de existência. A primeira foi
em 1974, quando A Principal
virou Pompéia e passou a vender, além de roupa masculina,
vestuário feminino, cama,
mesa e banho. Essa mudança
ocorreu quando Lins Ferrão
percebeu que a mulher era a
grande consumidora. Era ela
quem comprava as roupas dos
homens e as coisas para a casa. Trinta anos depois, incomodada ao saber que alguns
consumidores se envergonhavam de sair com sacolas com
a marca da loja, Carmen provocou a segunda grande modificação da empresa. Naquele
ano de 2004, começava-se a
falar em Fast Fashion, a moda acessível e rápida. A ideia
de Carmen era criar uma campanha publicitária que usasse
esse conceito, e não apenas as
promoções, o preço baixo.
– Muitas pessoas tinham
vergonha de comprar, mas a loja sempre vendeu muito. Todas
as mudanças foram bem pensadas para serem assertivas.
Tinha para mim que as pessoas

deveriam se orgulhar da marca, não esconder a embalagem.
Hoje a Pompéia é uma marca
super-respeitada.
A partir da decisão de implantar a renovação, o slogan
da marca mudou de “Vestindo
e Calçando a Família” para “É
Fácil ser Fashion”. Visionário
que era, Lins Ferrão, embora
não tenha compreendido muito bem o novo conceito, deu
carta branca para a filha. Os
comerciais passaram a vincular a loja ao mundo das passarelas. Em uma das campanhas,
aproveitou-se a fama do Rio
Grande do Sul de ser um celeiro de mulheres bonitas. Uma
top model de cada cidade onde
havia uma unidade da empresa emprestou seu rosto para a
campanha. Surgiu assim o lema “Quase toda cidade do Rio
Grande do Sul tem uma mulher bonita e uma Pompéia”.
Lins Ferrão não pôde vivenciar
o sucesso da primogênita à
frente da loja. Ele faleceu em
2005, em pleno processo de
transformação da empresa.
– O trabalho foi feito aos
poucos, com mudança de vitrine, de layout. Treinamos
os funcionários para eles entenderem de moda, saberem
quem foi Coco Chanel, o que
era tendência – recorda. Nesse
período, foi criada a Escola de
Moda, que reúne consultores
que pesquisam e antecipam
tendências para as coleções
vendidas pela rede. Depois
veio a compra da Gang, que
hoje compõe o Grupo Lins Ferrão, totalizando 120 lojas.
mais 13
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V

ou registrando
o que vejo que

faltou. Acompanhados
de profissionais
especializados,
estamos empenhados
em desenvolver todos
os processos de
Governança cuidando
da família, da propriedade
e da empresa.
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Além de mãe de Ana Paula
e Ana Luíza e de ser empreendedora, Carmen ainda arranjou tempo para ser escritora.
Em 2000, lançou o livro “Em
Busca da Emoção – O Sentimento Transforma o Marketing nesta Virada de Século”,
com base em suas experiências. Municiaram a obra ações
como o Teatro nas Feiras, que
levava a marca Pompéia para
as feiras livres, por meio de encenações (os artistas representavam usando looks da loja), e
o Circo Girassol, que possibilitava diversão a cidades que
tinham unidade da Pompéia.
– Um dia, decidi registrar as histórias. Acordava à
noite e escrevia. O livro fala
muito desse lado da emoção,
que a marca tem de tocar o
sentimento. Todo o desenvolvimento do meu trabalho
se guia em como tornar o
ambiente saudável, para que
as pessoas se sintam felizes,
amem os nossos produtos.
Carmen percorreu o caminho inverso da mulher
at u a l q ue p e rs e g ue u m a
carreira de sucesso: foi mãe
muito jovem, aos 20 e aos 28
anos. A superintendente, no
entanto, não viu como obstáculo ao seu crescimento
profissional a maternidade.
Ela não deixava de participar
dos eventos de negócio e de
cursos de aperfeiçoamento
porque tinha de cuidar das
duas filhas. Pelo contrário,

carregava-as consigo para os
compromissos.
– Equilibrei as duas coisas.
Dou muito valor para a carreira profissional, pois é o que te
acompanha para toda a vida.
Filhos a gente cria, eles estão
no mundo. Carreira é meu prazer, meu ideal. Quando a gente
é jovem, tem um tipo de ideal,
depois vai se transformando.
A maternidade foi muito natural para mim, amo ser mãe das
minhas filhas – revela a empresária, que está no segundo casamento. Ana Paula e Ana Luíza
inspiraram-se na mãe e integram os quadros da Pompéia.
Uma das normas da empresa é
que os familiares passem por seleção e que só herdeiros diretos
trabalhem nos negócios.
A característica de ser “dedo em pé”, lá da infância, não se
perdeu na vida adulta. Em uma
reunião na casa dela, na década
de 1980, surgiu a Associação
dos Jovens Empresários. Da
formação original da entidade,
Carmen é a única que se manteve no varejo. Também foi vice-presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas, conselheira da
Federasul e, atualmente, é sócia
do Instituto de Desenvolvimento do Varejo.
Na Pompéia, a importância
da equipe, o espírito de união e
o diálogo entre os gestores da
família e dos executivos são o
tripé que alavanca o sucesso. E
Carmen é uma espécie de guardiã dessas práticas.

mais 15
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S

ou de
fazer.

Quando vejo, fiz.
Não penso se vai dar
trabalho. Voltaria a
fazer tudo de novo,
porque de tudo pode
se tirar proveito, ter
crescimento.
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– Vou registrando o que vejo que faltou. Acompanhados
de profissionais especializados,
estamos empenhados em desenvolver todos os processos
de Governança, cuidando da
família, da propriedade e da
empresa. Procuro o equilíbrio,
viajo a lazer, faço atividade física com disciplina e faço análise,
isso tudo para viver melhor e
aproveitar as conquistas.
Na busca frequente pela
superação, Carmen não mede
esforços para se aperfeiçoar. Já
viajou pelo mundo para conhecer
o varejo de outros países, sempre
participando de cursos. Essa rotina começou quando largou a faculdade, na década de 1980, para
se dedicar a estudar o comércio.
Na região do Arizona, nos Estados Unidos, visitou o maior centro de distribuição da Wallmart.
O espaço gigantesco, de 180 mil
metros quadrados, localizado no
deserto, impressionou-a.
– Foi a primeira vez que a
Wallmart recebeu empresários
brasileiros para apresentar sua
logística. Talvez eu nunca mais
veja algo parecido. Foi uma aula, uma coisa incrível.
O curso atual também é um
privilégio. É no Instituto Fernando Henrique Cardoso. Carmen está no grupo de 50 pessoas convidadas para frequentar
as aulas do sociólogo e ex-presidente da República. O nome do
curso tem relação direta com a
empresária: Sonhos Possíveis e
Ideias de Transformação. Até o
final do ano, Carmen irá mensalmente a São Paulo para assistir
às aulas de FHC.

Ela gosta de estar perto
das pessoas, conversar com os
funcionários e não perde uma
inauguração de loja da rede, que
hoje tem 74 unidades no Estado
e atende todo o Brasil via online.
Dos três mil funcionários, cerca
de 70% são mulheres. A empresária dá apoio a elas tanto no
crescimento profissional como
também quando decidem aliar
a carreira com a maternidade. E
critica o preconceito que as mulheres sofrem no mercado de
trabalho em razão da gravidez,
que se reflete em salários menores que o dos homens.
– As mulheres têm que ganhar pelo cargo, pela competência. A maternidade é uma
coisa muito bonita e necessária.
Mesmo com o currículo nada modesto, Carmen ainda quer
realizar muitas coisas, como
criar uma marca própria, com
seu nome. Pode ser uma linha
de cosméticos, de roupas ou de
perfume, desta vez, de verdade.
Também pensa em manter uma
base fixa em Nova Iorque, para
poder frequentar as convenções
mundiais de varejo e porque “lá
tem muita loja para conhecer”.
– Sou de fazer. Quando vejo, fiz. Não penso se vai dar trabalho. Voltaria a fazer tudo de
novo, porque de tudo pode se
tirar proveito, ter crescimento.
Quando eu entro na minha
sala, sinto muita emoção. Às
vezes, venho para cá e fico pensando como tudo aconteceu.
Faz 30 anos, mas ao mesmo
tempo parece que foi ontem –
filosofa, sentada sob os refletores da Sala Fashion.

mais 17

Espaço para a

criatividade
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D i v i s ó r i a s

t r a n s p a r e n t e s ,

convivência
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sala

de

a l m o f a d a s

e

c o l c h õ e s

á r e a

reuniões
p e l o

d e
com

c h ã o

compõem ambiente que convida a uma
dinâmica de descontração inventiva.

FOTOs: Christiano Cardoso
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Na recepção,
paredão branco
propõe diferentes
cRIAÇÕES

22 mais

O negócio é contemporâneo por natureza: soluções
de comunicação e marketing
online para grandes marcas. E
o escritório tinha que refletir
essa característica. Assim, os
arquitetos Graziela e Tiago
Issa, do escritório Issa Engenharia e Arquitetura, responsáveis pela criação do projeto,
buscaram no minimalismo
a solução arquitetônica para

traduzir a modernidade e o
dinamismo da empresa. A base em preto e transparente dá
liberdade para que a própria
equipe possa brincar com cores e elementos decorativos.
Na recepção, um paredão
branco convida a criações,
sem censura.
Garatujar sobre os vidros
das portas e janelas é prática
comum entre os grupos de

trabalho. Por isso, as divisórias transparentes foram pensadas para permitir o uso de
películas adesivas. “Isso mantém a linguagem unificada e
reproduz a imagem da empresa”, afirma Graziela Issa,
que assina o projeto. A transparência também permite integração e uma visão geral do
conjunto, além de trazer mais
luminosidade.

Dos 12 ambientes divididos
pelos 360 m 2, três são salas
de reunião, sendo que uma
delas se destaca pela atmosfera inusitada. Os dois colchões colocados no chão foram forrados com 15 calças
jeans, doadas pela própria
equipe, e acomodam muitas almofadas coloridas. Ali,
objetos pessoais, pop art e
outras peças trazidas de casa
mais 23
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O espaço lúdico e colorido
é ideal para trocar ideias e

pelos profissionais arrematam o espaço, propício para
a troca de ideias e o exercício
da criatividade.
Outra preocupação foi
com a ergonomia e com uma
infraestrutura que contribuísse para a organização e o desempenho da empresa. Quase
50% da área são destinadas às
três ilhas de produção, integradas visualmente. O revestimento escolhido para o piso
foi o carpete, por amenizar ru24 mais

ídos. Na sala dos diretores, cadeiras Herman Miller – marca
americana que é sinônimo
de mobiliário contemporâneo – dão o toque de design,
enquanto as mesas com acabamento em fórmica, na cor
argila, equilibram a predominância do preto. Em cada detalhe do projeto arquitetônico
sobressai a originalidade de
uma marca jovem, criativa e
conectada com o ritmo de um
mundo em transformação.

exercitar A criatividade
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SIM
PLES

e integrado
Incorporadora de
empreendimentos
imobiliários buscou na
simplicidade a marca
para criar um espaço que
F O T O s : C a r lo s E d l e r

privilegia integração do
staff, privacidade para
reuniões e mobilidade.

26 mais
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Painéis amadeirados
transmitem elegância e
simplicidade ao PROJETO

28 mais

O espaço é amplo, mas
possui comunicação interna
direta. As salas de reunião
garantem total privacidade.
E os ambientes foram pensados para permitir transformações, sem prejudicar
a infraestrutura construída.
Com essas características, o
arquiteto Ricardo Milanez,
do Milanez Arquitetos Associados, em parceria com as

arquitetas Letícia Sá e Joana
Feijó, do escritório Letícia Sá
Arquitetos, atendeu ao anseio da incorporadora de empreendimentos imobiliários
instalada em 280 metros quadrados no Platinum Tower. O
conceito que permeou todo
o projeto foi ordem aliada à
simplicidade.
“Eu sempre busco inspiração em grandes nomes da

arquitetura mundial que, na
minha opinião, fizeram projetos funcionalmente ordenados e nos quais a arquitetura
é um resultado dessa organização”, afirma Ricardo. A
partir de um projeto rigorosamente modulado e de uma
paleta mínima de materiais
de acabamento, ele projetou
a unidade arquitetônica dos
ambientes. As paredes em

gesso com isolamento acústico e as divisórias em vidro
duplo nas salas de reunião
asseguram conversas reservadas e silêncio nos ambientes
de trabalho. O cinza-claro das
paredes, em contraste com o
piso em carpete e mármore
crema márfil, traz claridade e
amplitude.
Para valorizar a beleza
da vista proporcionada pela
mais 29
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Para valorizar a vista,
todas as salas foram
voltadas para a fachada

30 mais

arquitetura do prédio, todas
as salas estão voltadas para a
fachada, enquanto a circulação foi levada para o centro.
Nos 15 ambientes do escritório, a escolha dos móveis
procurou atender necessidades do dia a dia da empresa.
Aí também a premissa da
simplicidade e da funcionalid ade deram o tom. A

mobília foi executada com
apenas dois materiais: painéis amadeirados e aço inox
escovado. Quatro cadeiras
de aproximação de Jader Almeida e duas mesas Eero Saarinen são os elementos de
design que se destacam em
um ambiente onde elegância
e funcionalidade convivem
harmoniosamente.

Autorizadas:

Porto Alegre
Av. Nilo Peçanha, 1851 l Tel.: 51 3321 1000
Florianópolis
Av. Rio Branco, 198 l Tel.: 48 3223 0038
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Escritório

de

advocacia,

que

ocupa

um

andar

inteiro do Platinum Tower, aposta na geometria
e

em

peças

de

ilustres

designers

brasileiros

para marcar presença com muita personalidade.

FOTOs: Omar Freitas Junior

Design
nacional
valorizado
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Sala de reuniões
permite contato direto
com a paisagem
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Para fugir da tradicional
concepção de sala, divisória e
corredor, a Felipe Pacheco Arquitetos, que assina o projeto,
inverteu o jogo: a circulação no
espaço é pelas fachadas, onde a
entrada da luz natural permite à equipe e aos visitantes o
contato direto com a paisagem,
com vista de 360º da cidade.
A sede ocupa um andar
inteiro do prédio – cerca de
mil metros quadrados. Já na
recepção, criações de ilustres

designers brasileiros (como
a poltrona “Oscar”, de Sérgio
Rodrigues; os bancos “Mass”,
de Jader Almeida; as poltronas “Gávea”, de Tadeu Paisan, e “Diamante”, de Flávio
Borsato e Maurício Lamosa;
e ainda as mesas “Bossa”, de
Simone Giovanella) provocam
um efeito surpreendente, em
combinação com o piso de
chapas hexagonais de basalto
tear – que lembra muito o acabamento do concreto.

Como o escritório é amplo, a equipe de arquitetos
buscou um equilíbrio estético entre todos os espaços.
A repetição de elementos e
formas pode ser percebida
em diferentes ambientes. Um
dos norteadores do projeto
foi a busca da ergonomia e de
materiais e soluções rápidos e
funcionais.
O cuidado com os detalhes e com a geometria fica
nítido no emprego de delicados negativos que substituem
a utilização de molduras e
rodapés ao longo do espaço.
As mesas instaladas nas salas
chamam a atenção pelo acabamento. A pedra sintética
“Silestone” confere elegância
e suavidade, criando um cli-

ma confortável e despojado
às estações de trabalho.
São seis salas de reuniões
multimídia com dimensões,
formatos e propósitos distintos para atender às diferentes
demandas. O projeto luminotécnico também ganhou
atenção especial. Mantendo a
proposta formal e funcional,
o escritório apresenta sutis
variações de acordo com a
natureza de cada espaço. A
linguagem contemporânea
e funcional do ambiente está em sintonia direta com
a marca e com a identidade
do escritório, integrado por
mais de 70 profissionais que
têm a busca da excelência e a
versatilidade como principais
características.
mais 35

MINHA CASA
TEM QUE SER
CHEIA DE VIDA.
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Vanguarda com
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inspiração
mais 39

MAIS arquitetura

Integração de ambientes
facilita a comunicação

Estruturas e tubulações expostas revelam
a contemporaneidade do ambiente e fazem
a l u s ã o

à

a r q u i t e t u r a

i n d u s t r i a l ,

u m a

forma criativa de referência à atividade
do escritório, que “fabrica” notícias.
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Do alto do 11º andar, o cenário do bairro Bela Vista é a
moldura perfeita para um projeto arquitetônico de encher
os olhos. O casal de arquitetos Graziella Yllana Hecher e
Rodolfo de Conto Hecher, do
Hecher Yllana Arquitetos, tirou partido do que a edificação
oferece para criar um clima
inspirador, mantendo as tubulações aparentes do forro e
do piso. Para garantir a manutenção no revestimento do piso, foram utilizadas placas de
porcelanato, com textura de
concreto aparente. No forro,

eletrocalhas com acabamento
em pintura eletrostática.
Proposta em estilo contemporâneo, o escritório privilegia
a integração dos ambientes para
a fluidez da comunicação entre
a equipe. Para iluminação geral
sobre a principal ilha de trabalho, foi desenvolvida uma malha suspensa em MDF e acrilato branco revestindo parte do
forro. Nos nichos dessa malha
foram instaladas lâmpadas de
baixo consumo de forma desencontrada, acompanhando a flexibilidade das estações de trabalho e a liberdade da equipe.

entre a equipe
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Tubulações aparentes
do forro criam um

Para contrastar com paredes e piso neutros, Graziella e
Rodolfo usaram cores primárias em pontos estratégicos.
Na entrada, destaque para o
armário em MDF, desenhado
pelos arquitetos, com portas
de vidro em amarelo. Uma
grande letra “f ”, logomarca
original do escritório, em cor
vermelho-tomate, recepciona os clientes. A mesma cor é
usada no tingimento do MDF
aparente que dá origem à bancada de ponta a ponta, junto à fachada envidraçada do escritório,
revestida com futons coloridos.
A geladeira, integrada ao balcão
da cozinha para lanches rápidos,
42 mais

segue o mesmo tom vermelho.
Peças de design reforçam
a contemporaneidade da proposta. Na sala da diretora, a
cadeira Sayl, da Herman Miller. No espaço de trabalho da
secretária, luminária de mesa
TAJ, obra de Ferruccio Laviani; e na mesa oval de reuniões, destaque para o vaso de
vidro assinado pela arquiteta
espanhola Patricia Urquiola. A
mesa de madeira natural aquece o espaço em sintonia com
as cadeiras vermelhas, cor da
identidade visual da empresa,
arrematando um ambiente
que privilegia o encontro, o
convívio e a intuição.

clima inspirador
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Funcionalidade

com design

único
Clínica oferece três especialidades
médicas

no

Platinum

r e f i n a m e n t o
e

Tower

e s t é t i c o ,

a m b i e n t a ç ã o

e

reúne

s o b r i e d a d e

d i f e r e n c i a d a

e m

consultório que reforça o conceito
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de identidade visual total.
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Nove lugares para
espera garantem
espaço à recepção
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Obter um resultado funcional perfeito, aliado ao conceito de design único para uma
clínica que atende a três especialidades médicas – cirurgia
plástica, ginecologia/obstetrícia e nutrologia. Este o desafio
da equipe do STUDIOMDA,
coordenada pela arquiteta Luciana Mattiello, para o projeto
que buscou o diferente, o incomum para esse tipo de esta-

belecimento. A primeira preocupação foi com as limitações
referentes às normativas dos
órgãos de saúde, mais as especificidades de cada um dos espaços, com seus equipamentos
e mobiliário adequado. “A ideia
foi trazer para a clínica refinamento estético, sobriedade e
ambientação diferenciada, sem
perder conforto e delicadeza”,
diz Luciana.

Luciana queria trazer algo de inusitado para o consultório. Apesar de tratar-se
de um estabelecimento de
saúde, a equipe se permitiu
optar pelo uso de cores com
critério de diferenciação para as especialidades médicas,
solução de design ambiental inovador, acolhedor e ao
mesmo tempo profissional.
Eles desenvolveram também
o projeto de identidade visual da clínica, o que permitiu
reforçar o conceito como design total, abrangendo nova
marca, papelaria e sinalização, em composição com o
ambiente da clínica.
Os 10 ambientes estão
distribuídos em dois conjuntos que foram unidos: recepção/espera, dois consultórios, três salas de exames,
lavabos e estar dos médicos.
Para os acabamentos, a opção foi o porcelanato natural
fosco no piso e a pintura em
tons de cinza nas paredes e
forros. Nos móveis, a lâmina de madeira natural clara,
com tom acinzentado, contrasta com os vidros coloridos (branco, verde-azulado
e goiaba) nos detalhes. Praticamente todo o mobiliário
foi projetado sob medida pelo STUDIOMDA, mas alguns
móveis, como as mesas dos
consultórios, as banquetas e
os carrinhos para recepção e
esperas, foram especialmente
desenhados pela Guif Design,
que usa processos artesanais
e materiais sustentáveis em
suas criações.
mais 47
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Tons suaves transmitem

Na recepção, a ideia foi
garantir espaço. São nove lugares para espera e balcões
para duas recepcionistas. Os
consultórios são organizados
utilizando tecnologia de ponta para acesso a exames em
monitores onde o médico pode avaliar os resultados junto
com o paciente. As salas de

48 mais

exame ganharam equipamentos modernos, iluminação
perfeita e conforto térmico.
Para essas salas, foram projetados pequenos espaços de
espera privativos. Além disso, um estar para os médicos
e funcionários permite pausa
para descanso, leitura e pequenos lanches.

delicadeza e sobriedade
ao consultório
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Escritório
panorâmico
O cenário do bairro Bela Vista integra-se
aos 400 metros quadrados do escritório em
Porto Alegre, onde o projeto arquitetônico
FOTOs: Liane Neves

mantém a identidade que a marca reproduz
nas suas agências espalhadas pelo mundo.
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A proposta não prevê
salas privativas para
O espaço e o mobiliário seguem

os funcionários. Não há

o padrão de qualidade do
BANCO NO BRASIL E NO EXTERIOR

52 mais

Um dos principais bancos
de investimento da América
Latina, com sede no Brasil,
presente no Chile, Peru, Colômbia, México, Estados Unidos, Reino Unido e China,
escolheu o Platinum Tower
para instalar seu escritório
em Porto Alegre. Uma das
preocupações do arquiteto
Luiz Fernando Rocco e sua
equipe, do escritório paulista
Rocco Vidal Perkins + Will, foi
manter a qualidade do espa-

ço e do mobiliário padrão do
banco no Brasil e no exterior.
“A proposta arquitetônica
do banco não prevê salas privativas para os funcionários.
Não há hierarquia, é tudo uniforme”, explica Rocco. Mas se
para quem trabalha no banco
a regra é amplitude e integração, para o cliente o tratamento é outro. As salas de reunião
e as mesas de operação são
isoladas entre si para garantir
total privacidade. De um la-

do, a paisagem do Bela Vista
conecta-se ao ambiente interno; de outro, a face divisória
transparente para o corredor
permite a passagem de luz. O
vidro duplo garante acústica
perfeita. Ninguém ouve o que
o “vizinho” está falando. E,
se for necessário isolamento
visual dos corredores, basta
fechar as persianas.
“O banco garante o espaço adequado para a prática
do seu negócio, que é lidar

com altos investimentos e sigilo”, destaca Rocco. Os móveis contemporâneos fazem
composição com o piso em
mármore Travertino Nero
e com a madeira Freijó das
paredes. Os espaços comunitários e o cuidadoso projeto
de iluminação, que permite
três níveis de intensidade da
luz, completam a arquitetura
do escritório panorâmico que
ocupa 400 metros quadrados
no Platinum Tower.

hierarquia, é tudo uniforme
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Bela
Vista
recebe nova edição da

CASA

COR

A 24ª edição da mostra, que se mantém
no coração do bairro Bela Vista, chama
a atenção pela mistura de materiais e
propostas de iluminação. “O Brasil Visto
por Dentro” é o tema que dá vida aos 40
ambientes instalados no endereço nobre, que
surpreende pelo repertório cenográfico.
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Projeto inovador no coração
do Bela Vista

Painéis que brincam com cores e texturas fascinam quem passeia pela Casa Cor RS 2015. Com
uma proposta totalmente inovadora, a 24ª edição da mais completa mostra de arquitetura, decoração e paisagismo das Américas
surpreende num primeiro olhar:
painéis com placas de resina e
iluminação cenográfica dão um
toque nada convencional às fachadas internas e à da rua Carlos
Trein Filho. “Os novos ambientes
e a caracterização de uma nova
frente, mais impactante e com
grande investimento em paisagismo, propõem um contato ainda
maior com o público, oferecendo
diferentes espaços internos e de
convivência”, explica o curador
da Mostra, Carlos Lemos. Capela
ecumênica, estúdio de TV e piscina com fechamento em vidro estão entre as novidades deste ano.
A Mostra reúne, em mais de
56 mais

4 mil metros quadrados, um mix
de conceitos e tendências que instigam a novos olhares sobre o design. São 40 ambientes inspirados
no tema “O Brasil Visto por Dentro”, criados por 60 profissionais
de arquitetura e decoração. Os espaços foram pensados de acordo
com o clima, as condições físicas
e as características específicas da
nossa região, garantindo personalidade aos projetos. “Como nos
últimos anos, a paleta de cores é
bastante ampla e com base nos
tons mais neutros, para valorizar
ainda mais as peças em destaque”,
detalha Lemos.
A Casa Cor RS ainda dá ênfase ao couro, à madeira e aos itens
de iluminação. Para retratar não
apenas a importância na ambientação de espaços, mas também sua
referência em conforto e sofisticação, a madeira ganha espaço em
decks, painéis e pisos. O material

ainda recebe aplicações em metal e
outros acabamentos. O couro, em
versões naturais e pigmentadas,
chama a atenção no revestimento
de mobiliários. Já os sistemas de
iluminação, sempre em evidência,
revelam diferentes formas de potencializar a luz e valorizar as peças
e os ambientes projetados.
Localizada no encontro das
ruas Comendador Rheingantz
e Carlos Trein Filho desde o ano
passado, a Casa Cor RS permite
ao visitante fácil acesso, além de
segurança e visibilidade. “A permanência neste endereço consolida o sucesso de público e crítica
registrado em 2014. Sem falar
que estamos em um bairro onde
as edificações e os moradores potencializam o sucesso da Mostra,
uma vez que apreciam e consomem arquitetura e decoração”,
garante o diretor da Casa Cor RS,
Valdecir Santos.

Não foi por acaso que a CFL
– uma das empresas responsáveis
pela valorização e desenvolvimento do Bela Vista – escolheu exatamente este endereço para retornar ao coração de um dos bairros
mais nobres de Porto Alegre.
Berço da incorporadora, foi onde
os primeiros projetos da marca
saíram do papel e tornaram-se
referência em alto padrão no Sul
do Brasil, nas últimas duas décadas. Os empreendimentos com a
assinatura da CFL carregam arquitetura e design inovadores alinhados às tendências mundiais.
“O bairro evoluiu, assim como as
exigências dos moradores, que
esperam por um produto capaz
de satisfazer suas necessidades
e desejos”, afirma o presidente,
Luciano Bocorny Corrêa.
Com lançamento previsto para o 2º semestre de 2015, o residencial traz características que o
bairro não recebe há mais de 20
anos, em um terreno único de 3
mil m² e mais de 200 m de frente. Num projeto sem paralelo na
região, os apartamentos superam
os 500 m² de área privativa, assim
como recentes lançamentos da
CFL na cidade: o Las Piedras, ins-

pirado no conceito mansões suspensas, e o maior apartamento da
Capital, o Monjardino. Também
no modelo mansões suspensas, o
Al Mare, em Jurerê Internacional
(SC), oferece imóveis que variam
de 393 m² a 754 m² e, em Caxias
do Sul, o Reserva Casa Rosa traz
unidades de 333,45 m². “Projetamos um residencial para
um público habituado
a produtos de luxo
e exclusivos. Queremos apresentar
algo único, um verdadeiro presente
para o Bela Vista, que há anos
aguarda um ícone da construção moderna,
com as dimensões e a elegância de um
empre endimento como
esse”, garante o Gerente
de Vendas
e Novos
Negócios,
Rafael Starosta.

A CFL, que cresceu com o bairro, ainda inseriu à região apartamentos com o conceito inovador de
pé-direito duplo. No Lumière Bela
Vista, amplos espaços garantem
absoluta iluminação natural aos
apartamentos. São elementos como esses que traduzem a excelência da empresa nos locais onde
atua, conciliando sofisticação e bem-estar em
cada detalhe.

Com o Lumière Bela Vista,
a CFL inseriu à região
apartamentos com o conceito
de pé-direito duplo
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O imaginário
mundo real
Depois de quase duas décadas, 17 livros e
80 países visitados, o jornalista e escritor
Airton Ortiz continua sendo impactado com o
que vai descobrindo pelo planeta. Fascinado
por culturas originais e instigado por um

imortais de todas as artes e personagens
literários, ele nos conduz pelas esquinas de
um mundo onde as fronteiras entre o sonho e
a realidade se encolhem.
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imaginário que mistura animais selvagens,
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A capital francesa do jornalista e escritor Airton Ortiz tem
descobertas feitas por quem se
permite caminhar a esmo, caminhar por caminhar, curtir o
caminho e o que há nele. E por
quem tem imaginação. Muita
imaginação. “Paris”, 17º título do
autor que ajudou a consolidar a
narrativa de viagem como gênero literário no país, esgotou sua
primeira edição logo na primeira
semana da 60ª Feira do Livro de
Porto Alegre, da qual ele foi o patrono. Talvez porque as conexões
entre o real e o imaginário costuradas por Ortiz nos revelem
mais do que costumamos ver.
Ou ofereçam sustento à nossa
mal alimentada imaginação. Ou
talvez porque ansiamos por ser
surpreendidos.
Na Rua Lepic ainda existem
moinhos originais: o Moulin
Radet, onde funciona um restaurante, e o Moulin Blute-Fin.
No século XIX, foram transformados em um salão de dança a
céu aberto, Le Moulin de La Galette, imortalizado por Renoir
em seu quadro Le Bal Du Moulin de La Galette. “Pude vê-lo
no Musée d´Orsay, na semana
seguinte. Em Paris, é assim. Você vê o cenário e depois o quadro no museu”. Na catedral de
Notre-Dame, o sino Emmanuel
tem treze toneladas. “É, isso
mesmo: até o sino tem nome”,
apressa-se em explicar. A pureza
do seu timbre se deve às peças e
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joias preciosas que as mulheres
parisienses lançaram ao pote
quando ele foi refundido em cobre e bronze, lá em 1631.
Uma mesa no Le Procope,
o mais antigo café de Paris, não
é fácil de conseguir, avisa Ortiz.
Os primeiros clientes chegaram
em 1686, e foi frequentado por
Voltaire, Molière, Balzac, Diderot e Rosseau, entre outros artistas e intelectuais. No Jardim
de Luxemburgo, ele foi admirar a Fonte de Médicis, onde
os amantes Marius e Cosette,
do romance “Os Miseráveis”,
de Victor Hugo, se encontram
pela primeira vez, “colocando
o histórico jardim no centro da
ficção. Gosto disso. De misturar
as coisas”, revela. A Sainte-Chapelle é o mais belo prédio gótico
de Paris. Ali, Ortiz diz ter vivido
uma experiência única. “Os 15
imensos vitrais, divididos em
mais de mil cenas representando histórias bíblicas, são encantadores. Em um dia de primavera, quando o sol os ilumina e
os raios de luz entram na igreja
filtrados por suas cores, é o mais
perto que se pode chegar da beleza absoluta”, descreve.
Localizado na cidade de
Atenas, na Grécia, o Partenon
é o famoso templo dedicado à
deusa Atena

Fo t o : AR Q U I V O P ESS O A L

MAIS viagem

mais 61

MAIS viagem

62 mais

Fo t o : AR Q U I V O P ESS O A L

Mas não é só dos encantos
de uma grande cidade que Ortiz
extrai sua inspiração. Pelo contrário. Quando caiu na estrada,
em 1997, ele arriscou bem mais
do que perder a reserva no A
La Petit Chaise, inaugurado em
1680, restaurante mais antigo
de Paris. Naquele ano, ele rumou para sua primeira grande
aventura: a África, escolhida por
causa dos animais selvagens,
que sempre povoaram as fantasias da infância – vivida no interior do município de Candelária
e em Cachoeira do Sul. E por
causa de um livro: “As neves do
Kilimanjaro”, de Ernest Hemingway. O Kilimanjaro é a montanha mais alta da África, com 6
mil metros de altura e coberta
de neve. O seu cume ocidental
tem o nome de Ngaje Nagai (em
masai, a Casa de Deus). Era ali
que Ortiz queria chegar.
Foi uma semana de subida,
peripécia para a qual ele havia se
preparado de forma completamente amadora. “Não tinha experiência nenhuma, mas havia
decidido que aquilo era importante pra mim. E o que conta na
vida é descobrir o que é importante pra ti, porque aí o resto é
só botar a roda em movimento”,
ensina. Foram três meses de
inesquecíveis experiências pela
África até chegar ao cume do Kilimanjaro, que resultaram no livro
“Aventura no Topo da África”,
publicado pela Record em 1999.

“Foram três
meses de
experiências
pela África até
chegar ao cume do
Kilimanjaro, que
resultaram no
livro ‘Aventura no
topo da África’”
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nia”, ele cruzou a América do
Sul do Pacífico ao Atlântico por
dentro da floresta amazônica,
saindo de Lima, no Peru, atravessando a Colômbia e chegando a Belém do Pará, no Brasil.
Sempre pelos rios amazônicos,
sozinho, usando como logística
apenas a infraestrutura local.
“Na floresta, eu chegava nas aldeias indígenas e os índios me
levavam até o próximo povoado, numa canoa, mas eu não
sabia se ia chegar na próxima
aldeia, se ia conseguir continuar. Foi um voo cego”, lembra.
De todos os lugares que

visitou até hoje, a Índia foi um
dos que mais o impactaram.
Para ele, o que a humanidade
produziu de melhor é a diversidade, o direito que cada pessoa,
cada cultura e cada lugar têm de
ser únicos. Como a religião hindu é politeísta, extremamente
fragmentada, com milhares de
deuses, isso gerou uma cultura
extremamente diversificada. “O
país é impressionante por causa
disso. Em uma viagem pelo interior da Índia, tu vais mudando
de universo pra universo assim,
de meia em meia hora. É uma
coisa que só tem lá”.

“Chegava nas
aldeias e os índios
me levavam até o
próximo povoado,
mas não sabia se ia
chegar, nem se ia
conseguir continuar.
Foi um voo cego”
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A partir daí, ele não parou
mais. “Na Trilha da Humanidade”, histórica expedição em que
percorreu a saga humana desde
a sua origem, no Quênia, Ortiz
passou por toda a rota da evolução do homem, até chegar ao
Brasil. Subiu pelo norte da África, cruzou a Ásia e entrou nas
Américas pelo Alasca, descendo
até o interior de Minas Gerais,
seguindo os rastros arqueológicos dos primeiros brasileiros
pré-históricos. Foi uma volta ao
mundo completa, 45 mil quilômetros, 12 países.
Em “Travessia da Amazô-
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E um dos objetivos de viajar, para ele, é justamente buscar aquilo que só existe naquele
lugar, pode ser uma montanha,
uma filosofia, um templo, uma
floresta, um desafio, um camelo. No fundo, diz ele, a viagem
externa é uma provocação para
se fazer a maior das viagens,
que é a viagem interna. “No caso das viagens, especificamente
no meu tipo de viagem, cada
vez o mundo se expande mais,
e eu vou ficando menor. Porque se o mundo se amplia, eu
diminuo”. Isto, diz, é o melhor
antídoto contra o preconceito,
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a arrogância, a intolerância e o
egoísmo.
Uma dica sobre o que levar
na bagagem? Ele não hesita
em responder: “Mente aberta”.
E aconselha: “Quando tu vais
viajar, esvazia a mente de todos
os padrões e referências. Este
é um exercício que os budistas
sabem fazer como ninguém.
Na entrada dos templos budistas, sempre tem umas ‘figuras
horrorosas’. A ideia é impactar
a mente, para que ela esvazie e
seja preenchida com as coisas
boas que estão dentro do templo”. Com base nisso, ensina:

“Procura, durante a viagem,
compreender em vez de julgar.
Vai com tudo aberto, disposto
a desconstruir tuas referências
para reconstruí-las a partir da
outra cultura. Aí tu vais mergulhar nela. Aí tu vais aprender”.
É o que Ortiz vem fazendo desde que caiu no mundo.

Ortiz, em passeio ao
monumento de
Taj Mahal, na Índia
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Marisqueira Sintra

Portuguesa,
com certeza
O charmoso distrito de Santo

Antônio de Lisboa, localizado a
noroeste da Ilha de Florianópolis,
exala a ascendência açoriana.
No sotaque típico, nas rendas de
bilro, nas festas e tradições.
Foi este o cenário que inspirou a
Fo t o s : Ro g é r i o Am e n d ol a

chef Andreia de Paula a importar
para o Brasil as especialidades
da gastronomia de além-mar. No
Marisqueira Sintra, ela serve o
que há de mais típico e sofisticado
da cozinha portuguesa.
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Instale-se confortavelmente
em uma das mesas de onde se pode avistar o mar, as embarcações
que deslizam sem pressa pelas ondas miúdas e a ponte Hercílio Luz.
Ou escolha um cantinho confortável na sala de vidro panorâmica,
ornada com quadros de azulejos
pintados à mão, referência aos palácios da vila portuguesa de Sintra.
E, acima de tudo, prepare os sentidos. No cardápio da Marisqueira
Sintra não faltam opções de inebriar o olfato, encher os olhos e
arrebatar o paladar.
Após oito anos de estadia em
Portugal, onde aperfeiçoou as habilidades culinárias descobertas
ainda na infância, a chef Andreia de
Paula trouxe para o Brasil um pedacinho daquele país. Na Marisqueira
Sintra, ela serve somente receitas
típicas à base de peixe e frutos do
mar, acompanhadas de vinhos exclusivamente portugueses. Bacalhau e polvo tradicional, bacalhau e
polvo à Lagareiro, açorda de camarão, peixe no sal, espetada de camarão, robalo à Nobreza e Bacalhau do
Carvalho são algumas das especialidades da casa, apresentadas de um
jeitinho bem português.

Lugar encanta pelos
sabores e costumes
trazidos das
terras açorianas
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Não nega que seja inspirado
nas marisqueiras da vila portuguesa
de Sintra, localizada no Distrito de
Lisboa. Os peixes são oferecidos por
peso. O cliente escolhe os que mais
lhe agradam na vitrine refrigerada.
“E depois vão a cozinhar”, explica
com sotaque inconfundível o português João Henrique Cristóvão,
gourmet, especialista em vinhos e
sócio de Andreia no Marisqueira.
Ele conta que é muito comum em
Portugal esse tipo de serviço, principalmente nas regiões litorâneas.
Mas não é somente a forma
de servir o peixe que conquista. A
pesca é artesanal, feita por três pescadores contratados pelo restaurante. Henrique e um amigo também
aventuram-se no mar, especialmente em época de robalos. Esse
é um atrativo especial para quem
procura frescor e sabor nos ingredientes. “Aqui prevalece uma boa
comida acompanhada de um bom
vinho com um bom serviço”, define
Andreia. Em cada detalhe, o lugar
encanta pelos sabores e costumes
trazidos das terras açorianas.

Receitas à base de peixe e frutos do
mar evidenciam a culinária portuguesa

Vinhos portugueses
harmonizam com
os pratos típicos

72 mais

mais 73

MAIS gastronomia

Emoções
à mesa
N o D MZ C o z i n h a C r i a t i v a , e m P o r t o A l e g r e ,
o maior objetivo do jovem chef Daniel
Menezes é mexer com os sentimentos das
pessoas.

Para isso, oferece aos clientes

experiências gastronômicas que vão
além de uma boa comida. Ali, tudo foi
pensado para seduzir, encantar e fazer
do “simples” ato de comer uma grande

A meta é ambiciosa: provocar emoções nas pessoas a partir do que elas vão
comer. E instigar sentimentos e sensações. É ao que se propõe o DMZ Cozinha Criativa, que abre suas portas em
Porto Alegre disposto a sacudir a cena
gastronômica da capital. O jovem chef
Daniel Menezes reluta em classificar
74 mais
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descoberta.
sua cozinha dentro de modelos e conceitos prontos, talvez porque as emoções
que ele quer ver brotar nos clientes não
caibam em nenhum deles. Foi com muita insistência que ele nos deu algumas
pistas daquilo que inspira seus pratos:
influência espanhola, técnicas francesas e ingredientes brasileiros.
mais 75
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É desse encontro criativo que surgem combinações como o Risoto Trufado com Cereais e Legumes; o Picadinho
de Filet, Ovo Pochê, Purê de Batatas ao
Alho Confit e Farofa Crocante; e o Peixe com Emulsão de Laranja e Couscous
Marroquino com Damasco, Legumes e
Castanha-do-Pará. Para o preparo das
delícias – que chegam à mesa pelas mãos
de uma equipe altamente qualificada –,
a cozinha conta com equipamentos que
permitem técnicas exclusivas de preparo, cozimento, embalagem, conservação
e resfriamento. Os peixes, por exemplo,
são feitos pelo método sous-vide (sob
vácuo), que preserva o sabor original da
carne e garante uma consistência de paladar inigualável.
Pelo mesmo processo, o DMZ prepara o chamado “ovo perfeito”, pochê
cozido na casca durante uma hora, a
62ºC, que dá à clara e à gema textura
cremosa. Os pães artesanais, brioches,
doces e sobremesas são atração à parte,
todos preparados na própria cozinha
por padeiros e confeiteiros especialistas.
O restaurante oferece os serviços de café
da manhã, rotisserie, almoço, eventos e
jantar em um ambiente despojado e elegante, iluminado por grandes aberturas
com pé direito duplo e mezanino, perfeito para um almoço a dois, encontros
de negócios ou para permitir-se desacelerar, desfrutando de uma refeição com
todos os sentidos.

Chef cria pratos que
provocam emoções e
instigam sentimentos

76 mais

mais 77

MAIS gastronomia

Localizado no Platinum Tower,
o restaurante prima pela qualidade e
pelo conforto acústico, térmico e visual. Uma das preocupações da concepção
arquitetônica foi traduzir aquilo que
não é visto, mas sentido, na linguagem
do projeto: uma atmosfera de conforto,
aconchego e despojamento, em um espaço para recarregar as baterias, onde o
protagonismo fica por conta da beleza
dos pratos, dos aromas e dos sabores
que chegam da cozinha.

Menezes, que aprendeu com Alex
Atala o rigor das técnicas para extrair o
máximo potencial de cada ingrediente e
com o chef espanhol Martin Berasategui a
explorar novas fronteiras culinárias, gosta
mesmo é de criar e experimentar receitas
diferentes e reinterpretar pratos tradicionais. Na cozinha do DMZ, ele é fiel às suas
raízes e, ao mesmo tempo, global por incorporar ingredientes, técnicas e tendências internacionais para oferecer o melhor
da culinária contemporânea.

Restaurante oferece serviços de café da manhã, rotisserie, almoço,
eventos e jantar em ambiente despojado e elegante
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Prazeres da

Fo t o : Emm a n u e l D e n a u i

carne
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Pratos tradicionais
e receitas exclusivas
à base de cortes
argentinos e uruguaios
são as estrelas do
cardápio do Puerto
Del Toro, referência
gastronômica na serra
gaúcha para quem
aprecia as melhores
carnes, atendimento
personalizado e
ambientes de conforto
requintado.

Risoto de tomate seco
com rúcula é uma
das especialidades
da casa
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No Puerto Del Toro, os amantes de
um bom churrasco e de outros pratos
à base do ingrediente podem se entregar ao pecado da carne sem culpa. Ali,
o costelão 12 horas, vedete do cardápio, chega à mesa depois de cozinhar
lentamente até atingir sabor e maciez
perfeitos. O carrê de cordeiro é pedida

certa para quem quer desfrutar de uma
experiênica gastronômica única.
Além da qualidade das carnes uruguaias e argentinas certificadas, o Puerto Del Toro também conquista pela variedade. No buffet de saladas, surpresas
nada óbvias, como berinjela ao molho
de laranja e salada de banana. No invermais 83
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no, aos sábados, é possível saborear uma
tradicional feijoada; nas quintas à noite,
a pedida são os frutos do mar, além dos
grelhados, saladas, peixes e massas.
Localizado no espaço Lifestyle do
Shopping Iguatemi Caxias, o restaurante comandado por José Luis Barbacovi e
seu sócio Leandro Morando é referência
de qualidade gastronômica e bom gosto.
“Tudo começou com o El Fuego, em 1999,
quando vim morar em Caxias do Sul. Em
2006, comprei o El Fuego e criei minha
própria marca, o Puerto Del Toro”, lembra
Barbacovi. Em 2009, com a ampliação do

shopping, o restaurante passou a ocupar
a área externa, ao lado do cinema. A partir
de 2015, a casa inaugura novo endereço,
no W Mall, boulevard de serviços e conveniências projetado pela CFL, em frente ao
Parque Getúlio Vargas.
No Puerto Del Toro, qualidade e
quantidade convivem em harmonia
para atender aos mais diversos desejos
gastronômicos. A casa está de portas
abertas de segunda a sábado para um almoço executivo, um jantar de negócios
ou simplesmente para desfrutar de um
dos melhores menus da serra gaúcha.

MÁQUINA DOS
DESEJOS.
APERTE O BOTÃO
E REALIZE.

X7 illy machine. O espresso perfeito.
Localizado no shopping Iguatemi Caxias, o Puerto Del Toro
inaugura novo endereço em 2015, no W Mall da CFL

VENHA CONHECER DE PERTINHO E SE APAIXONE.
Conhecida em todo o mundo como “o espresso perfeito”, o café illy é uma
recompensa inesquecível para os sentidos, fruto da combinação perfeita da
tradição italiana com a mais avançada tecnologia de produção.
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Jay Bistrô
Tempo para saborear

Nem bem completou um
ano de vida e o Jay
Bistrô, localizado
na badalada Jurerê
Internacional, abalou
a cena gastronômica de
Florianópolis. Em dose
dupla. Foi eleito restaurante revelação
da temporada pelo júri de Veja Comer
& Beber Florianópolis. No comando
da cozinha da casa, Eudes Rampinelli
conquistou a faixa de chef do ano
Fo t o : Ro g é r i o Am e n d ol a

pela mesma premiação. Reconhecimento
merecido. A marca do jovem chef
de 36 anos é reinventar sabores,
aplicando modernas técnicas a receitas
tradicionais para surpreender.
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Búzios

Jay Bistrô

Sabe aquele dia em que você
não quer pensar em nada, nem
mesmo escolher o prato do jantar? Pois é o momento perfeito
para conhecer o Black Sheep
Sushi Bar. E deixar-se surpreender. Entre, abra o cardápio, e peça
o Omakase, que quer dizer “deixo
com você”. O chef Emerson Kim
não vai decepcioná-lo. Sashimis,
hossomaki, spicy salmon belly,
niguri de barriga selado no missô
apimentado, cebolinha e flor de
sal são algumas das especialidades
de encher os sentidos.
O Black Sheep Sushi Bar fica

Fo t o : Ro g é r i o Am e n d ol a

Restaurante
combina ambiente
acolhedor e alta
gastronomia

Deixe com o chef
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na cobertura do Hotel Majestic,
no Centro de Florianópolis, com
vista para a beira-mar, onde a comida japonesa com fusão brasileira encanta pela originalidade. Com
bagagem internacional em restaurantes do mesmo segmento nos
Estados Unidos, Grécia e Suíça,
Emerson voltou para o Brasil para
trazer o que aprendeu lá fora. Por
aqui, ele se desdobra entre as panelas e os anzóis. Além de cozinheiro,
Kim é pescador profissional. “Sempre que possível, dou uma escapadinha para pescar e servir o peixe
mais fresco”, conta.
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Black Sheep Sushi Bar
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crumble de biscoito Oreo, sorvete,
espuma, crocante e calda de Nutella.
Aventure-se também pela diversidade dos coquetéis mais extravagantes da ilha. O Jay tem um dos melhores baristas da cidade produzindo
o que há de novidade no mundo da
cocktelaria. A paixão pelo ofício e o
respeito aos produtos e sua temporada é marca do bistrô. “Começamos
a produzir bem cedo para fazer tudo
com bastante calma. Tudo tem seu
tempo”, ensina Eudes. Então, perca-se nas horas e permita-se saborear
tudo de bom que o lugar oferece. E
nem pense em chegar para jantar
sem fazer reserva, principalmente
nos finais de semana. O telefone é
(48) 3364-5997.

Black Sheep Sushi Bar
Lugar ideal para quem não
quer se preocupar em escolher
o prato do jantar

Fo t o : I n g a E z e r g a l e

Rua dos Tam

Na cozinha de influência mediterrânea contemporânea do Jay,
Rampinelli desenvolveu um menu
exclusivo com base em oito anos
de vivência e estudos na Europa.
Delicie-se com o clássico ossobuco, que leva dois dias marinando e
cozinhando, ou com o exótico polvo thai com terrine de batata ao
curry e molho de laranja, gengibre
e dedo-de-moça. O robalo vem na
companhia de purê de banana-da-terra, farofa de brioche e molho
de pancetta defumada, essa última
feita artesanalmente pelo próprio
Rampinelli. Na hora da sobremesa,
há opções de salivar, como a que reúne em um único prato pequeninos
doces à base de chocolate: brownie,

mais 89

MAIS design

Cuidado, frágil:
contém memórias

Ela costuma dizer que seres
humanos sem memória são como
zumbis, sem teto e sem vida. Por
isso, o trabalho da arquiteta
e designer Eulália Anselmo
materializa reminiscências,
raízes e tradições. Influenciada
pela vastidão dos campos do
interior gaúcho, onde aprendeu
com o avô a fiar lã ainda criança,
ela industrializa peças com
pegada artesanal para traduzir
em objetos a união inesperada
entre campo e cidade, homem e

Fo t o s : F á b i o d e l R e

máquina, passado e futuro.

90 mais

mais 91

MAIS design

Há pouco mais de uma década, a arquiteta Eulália Anselmo
dedicava-se a desenhar dentro
dos limites do ofício arquitetônico. Mas uma tarde no ano de
2003 mudaria tudo. Enquanto
trabalhava na concepção do projeto “Sétimo Jardim” para uma
mostra no Jockey Club de Porto
Alegre, ela olhou para aquele prédio limpo, transparente, coberto
de brises horizontais e percebeu
que deveria traduzi-lo em uma
chaise de jardim. “Planos paralelos, um bicho colorido que trouxesse para a contemporaneidade
a arquitetura dos anos 60 e 70”,
recorda. Foi assim que nasceram
as premiadas chaise longue Anelídeos e a Eulália designer.
A descoberta do design reacendeu as lembranças da infância,
vivida em Pelotas, onde a neta
de criador de ovelhas aprendeu a
cardar e fiar ainda criança. E mobilizou as aspirações da época do
Mestrado em Arte e Design na
Iowa State University, nos Estados
Unidos, em 1990. Foi lá que a profissional formada em Arquitetura
e Urbanismo pela Universidade
Federal de Pelotas lapidou sua filosofia de trabalho. “Nós criamos

Poltronas são feitas
a partir de dezenas de
rosas de lã de ovelha
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Recursos simples
como a lã
ganham ares

lugares e lugares formam pessoas.
Seres humanos sem memória são
como zumbis, sem teto e sem vida. Por isso, cabe a nós a sutileza
de saber inserir nossos objetos na
cidade preservando o patrimônio
histórico, construído ou natural,
material ou imaterial”.
O design de Eulália aproxima
mão e máquina, cidade e campo,
passado e futuro. Nos seus projetos, recursos simples como lã e
palha ganham ares de contemporaneidade sem perder a essência.
Seu primeiro trabalho com material natural foi o sofá Vimeiro,
em 2004. A ideia surgiu a partir
da consultoria a uma empresa
de móveis de vime tradicionais,
enquanto ela assistia à colheita e
aos maços sendo pendurados no
galpão. “Pronto! A peça estava feita, o Vimeiro é a tradução daquele
lugar”, define.
A lã veio em 2007, para a primeira edição da mostra Casa Brasil, em Bento Gonçalves. Eulália
havia se mudado recentemente
94 mais

para Bagé, onde mora até hoje.
“Eu tinha voltado para minhas raízes no campo e quis ir mais fundo nelas. Decidi costurar o que de
contemporâneo e high tech vivi,
com tudo de básico e simples que
fez parte de minha formação”. A
cadeira TrançaBalança, que propõe um modo lúdico de sentar
– feita em multilaminado e tranças campeiras em pura lã –, é um
exemplo deste diálogo entre o
tecnológico e o artesanal, marca
de seu trabalho.
Com o tricô, Eulália coloca
em evidência a mão da mulher, o
tecer, as memórias. Suas poltronas da linha Flor são produzidas
a partir de dezenas de pequenas

Cadeira TrançaBalança
dialoga entre o
tecnológico
e o artesanal

rosas de lã de ovelha, tricotadas
uma a uma, que além da beleza
proporcionam o conforto de um
abraço, aliás, nome de uma das
peças. A linha Flor, o sofá Vimeiro
e a chaise longue Anelídeos (vencedora do prêmio categoria profissional do Salão Design 2004)
já foram escolhidos para várias
exposições dentro e fora do Brasil.
Em julho de 2014, a linha Flor
ganhou espaço na revista Croata
Prostor, ao lado do trabalho da italiana Patrícia Urquiola. “Ela é atualmente a designer que mais admiro
e com quem mais me identifico no
mundo, fiquei muito feliz”, confidencia Eulália. Desde 2007, ela
desenvolve a linha de mobiliário
Prima Store, para a empresa Prima
Design de Bento Gonçalves; e está
à frente da Diretoria de Arte, Cultura e Turismo do Grupo Da Maya,
em Bagé, onde ajuda a promover
o desenvolvimento da região sul
através da formação de pessoas.
“Aqui, trabalho para a construção
de um século XXI com vida em
abundância, visão coletiva e promoção das relações de afeto”.

contemporâneos
em seus projetos

Design de Eulália
aproxima passado
e futuro
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AMPIEZZA. NENHUM OUTRO É IGUAL.

Exclusivo pé-direito duplo
no living e na sacada.

1 apartamento por andar de 259m 2 a 331m 2 • 3 ou 4 suítes • Estar íntimo diferenciado:
com todas as suítes interligadas, eliminando corredores e melhorando o aproveitamento dos espaços de circulação.

O DOBRO DE
SATISFAÇÃO E
EXCLUS IVIDADE.
Lageado, 1246.

Um empreendimento único, exclusivo e diferente de tudo que Porto Alegre já viu. O Ampiezza alia amplitude

O melhor da infraestrutura residencial sem abrir mão da sofisticação: • Pulmão de

e luminosidade com originalidade. Seguindo uma tendência internacional, é o primeiro empreendimento do Sul com

acesso para carros e pedestres • Porte Cochère • Amplo Hall com mais de 160m2 • Salão de Festas • Espaço Gourmet

pé-direito duplo no living e na sacada. Um espaço exclusivo, único e com todo o requinte e a

• Fitness Center • Spa • Deck com piscina em forma de raia e borda infinita • Vagas para visitantes.

sofisticação que só um empreendimento alto padrão CFL pode oferecer.
Projeto arquitetônico

M a i s i nf or m a çõe s pe l o f one : 5 1 3 3 5 7 .4 3 8 1 | www.r e si de nci a l a m pi e z z a .com .br
CREA/RS 44536

O empreendimento só poderá ser comercializado após o registro do Memorial de Incorporação no cartório de registro. Imagens meramente ilustrativas, sujeitas a alterações.

Porto Alegre: Av. Nilo Peçanha, 2825 - 10º andar • Iguatemi Corporate

www.cfl.com.br
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EM PRATOS
LIMPOS

Cultivada em pequenas
propriedades e cooperativas de
agricultores familiares, com
técnicas que preservam a saúde
da terra e respeitam os ciclos
da natureza, a agricultura
orgânica vem conquistando
espaço e ganhando cada vez
mais adeptos no Brasil. Não só
por seus inegáveis benefícios à
saúde, Mas também pela filosofia
sustentável que representa e
coloca em prática. Assim, vai
construindo caminho para uma
nova consciência alimentar, que
também não abre mão do prazer.
No restaurante São Jorge,
descobrimos as delícias que
Fo t o s : M a n u Sc a r p a

brotam de um solo saudável.
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Em 400 A.C., Hipócrates, o pai
da medicina moderna, já recomendava: “que teu alimento seja teu remédio, e que teu remédio seja teu
alimento”. Mais de dois mil anos
depois, parece que estamos redescobrindo a verdade do ensinamento. E indo além. Estamos tomando
consciência de que a escolha do
alimento que botamos no prato
tem impactos bem mais amplos
do que nutrir nosso corpo ou nos
proporcionar prazer. Ela repercute na economia e tem influência
direta sobre a saúde do planeta,
o que no fim das contas impacta
diretamente na saúde de cada um
individualmente.
Isenta de qualquer tipo de
agrotóxico, pesticida ou substância química, uma planta cultivada
organicamente possui maior teor
de minerais e de fitoquímicos,
como isoflavona, sulforaceno e
licopeno, foco da nutrição funcional. Por serem cultivados em
solo saudável e não receberem
o agrotóxico que controla as doenças, os vegetais orgânicos produzem mais fitoquímicos (substâncias liberadas pelo “sistema
imunológico” das plantas), o que
significa grandes benefícios para

Cerca de 120 refeições são servidas
POR dia a um público conectado
com uma filosofia alimentar que faz
bem para o corpo E PARA O PLANETA
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A Produção dos pratos acompanha
a simplicidade e o ritmo da natureza

São Jorge desmitifica
a ideia de que “comida natural”
não pode ser gostosa

102mais

o organismo de quem os consome. Além disso, eles têm melhor
valor nutricional e não apresentam risco de toxicidade.
Mais algum pretexto para
consumi-los? O morango com
gosto de morango. A maçã com
gosto de maçã. A cenoura com
gosto de cenoura. O sabor incomparável, seja dos produtos
in natura, seja dos pratos preparados à base de orgânicos, é
outro (forte) motivo para sua
disseminação. No descolado
restaurante vegetariano São
Jorge, em Florianópolis, que
abriu as portas há pouco mais
de um ano, uma das principais

preocupações foi com a quebra
da crença de que “comida natural” não pode ser gostosa.
Pelo contrário. O chef Élcio Alvim diz que os clientes
se surpreendem com o paladar
da comida. “Eles vêm perguntar que temperos usamos. Mas
não é tempero. É a intensidade
natural do sabor deste tipo de
alimento”, garante. Instalado
dentro do Mercado São Jorge,
paraíso dos orgânicos na capital catarinense, o restaurante
trabalha com o conceito da alta
gastronomia levada para o dia
a dia. São cerca de 120 refeições servidas diariamente a

um público conectado com uma
filosofia alimentar que faz bem
para o corpo, para o ambiente e
para a sociedade.
No almoço, o prato do dia,
servido de segunda a sexta, começa sempre com um “aperitivo”
de suco de fruta orgânica, acompanhado de salada e do prato
principal. Aos sábados, o cardápio
é especial. Uma das combinações
que podem ser encontradas é risoto de maracujá, trouxinhas de
massa fina com alho poró e queijo
brie, manga grelhada e chutney
de tomate. Uma confeitaria também funciona no local, com uma
variedade de doces, salgados e um
único tipo de suco: o verde. Este,
estrela absoluta na preferência do
freguês. “Chegamos a vender 200
sucos por dia”, conta Alvim.
A produção dos pratos acompanha a simplicidade e o ritmo
da natureza. “Trabalhamos com a
disponibilidade do que o Mercado oferece, conforme as safras”,
revela o chef. Ali, 95% de tudo
que entra na cozinha têm certificação orgânica. Só não são certificados (apesar de serem orgânicos) os laticínios, pela dificuldade
de encontrá-los hoje no Brasil. O
chef passou dez anos – de 1984
a 1994 – em uma comunidade
antroposófica, na Inglaterra. Foi
lá que aprendeu os meandros da
gastronomia orgânica e biodinâmica, que traz como inspiração
para os pratos do São Jorge.
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No eixo dos bons negócios

MAIS lançamento
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O Capital Tower surge como novo endereço
corporativo de Porto Alegre, depois
do sucesso do Platinum Tower, também da
CFL . O e m p r e e n d i m e n t o e s t á i n s e r i d o e m
um dos últimos terrenos do principal
polo comercial da cidade, a Avenida
Carlos Gomes.
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Fo t o s : B l a c k h a u s

MAIS lançamento

Se a ideia é almoçar em um lugar agradável, o projeto

A magnitude do projeto é percebida já na porta de

oferece O CHARME de UM BISTRÔ

entrada: são 230 m² de hall e pé-direito TRIPLO

A CFL foi buscar em um
dos últimos terrenos nobres
da Avenida Carlos Gomes,
em Porto Alegre, o endereço
ideal para construir seu novo
Premium Corporate, o Capital Tower. Impulsionada pelo
sucesso do Platinum Tower –
empreendimento inaugurado
em julho de 2013 –, a empresa
resolveu apostar novamente
no principal polo comercial da
106mais

cidade. Assim como o recente lançamento, que se tornou
endereço de marcas consagradas como Rede Globo, Mercedes-Benz, McDonald’s, BTG
Pactual, Regus e Prudential, a
novidade surge como promessa para bons negócios.
“Nove em cada 10 empresas querem estar na Avenida
Carlos Gomes, principal eixo
de negócios da Capital. Esse

empreendimento é uma verdadeira raridade, um produto
que não será mais replicável
pela carência de novas áreas
na região”, comenta o Gerente Comercial da CFL, Almir
Alves Neto.
Alinhado às últimas tendências de arquitetura corporativa, o projeto desenvolvido
pelo escritório Pedro Gabriel
& Bonini Arquitetura, com in-

teriores de Fabiana Frasson,
imprime sua magnitude já
na porta de entrada: são 230
m² de hall e pé-direito triplo,
dando o tom do conceito triplo A. No empreendimento,
localizado em um terreno de
3,2 mil m², as salas variam de
325 m² a 650 m², ampliando
o cenário de importantes investidores. Nas áreas comuns,
salas de reunião com videomais 107

MAIS lançamento

Empreendimento ocupa um dos
últimos terrenos
nobres do principal polo
comercial da Capital

conferência, auditório e espaço destinado a um bistrô se
misturam ao cenário.
Pensar em resultados é
alertar também para questões de mobilidade urbana.
E essa foi uma das premissas
seguidas pela CFL ao optar
pelo terreno. Mais do que va108mais

lorizar a região e criar opções
de rota para quem circula pelo entorno, as passagens de
níveis das avenidas Anita Garibaldi e Cristóvão Colombo
– obras já em andamento na
Capital – surgem como soluções conscientes para desafogar o trânsito.

MAIS social

MAIS social

Fo t oS : P Y RA FI L M ES – Al e Ho r n

®

Guga Kuerten

Sacada do bem

Fabiano Correa e Heloisa Bocorny

A CFL e o tenista Guga Kuerten
se reuniram em Porto Alegre por
uma causa nobre. Em parceria com
o projeto “Voluntárias pela Vida”, a
empresa promoveu na Casa NTX um
coquetel beneficente e o lançamento
do livro “Guga, Um Brasileiro”. A cada exemplar vendido durante a cerimônia, foi doado o dobro do valor ao
Hospital Santo Antônio, para a construção de 10 leitos na UTI pediátrica
da unidade. Além de clientes, empresários e formadores de opinião,
o evento reuniu diretores da CFL e
voluntárias do projeto.

Seu estilo com tecnologia original europeia
A Trilho Suisso trabalha com os trilhos, acessórios e

♦

Trilhos, acessórios e soluções completas

sistemas originais para cortinas e persianas, com tecnologia

em cortinas para o mercado corporativo,

exclusiva europeia. Suas modernas peças se destacam pela

hotéis, hospitais e centros de convenções

funcionalidade, qualidade e durabilidade, apresentando
Tecido Blackout com tratamento

design sofisticado para compor seu ambiente com elegância

♦

e combinar com o seu estilo de decoração.

retardante de chamas, conforme as Normas

Escolha o Original, escolha Trilho Suisso.

Internacionais

PERSIANAS ♦ CORTINAS ♦ ROLÔS ♦ ROMANAS ♦ ROMANAS MOTORIZADAS ♦ BLACKOUT ♦ PAINÉIS ♦ SISTEMAS
Guga e crianças
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Rua São Carlos, 839 ♦ Floresta ♦ Porto Alegre ♦ RS ♦ Fone: 51 3395.1701 ♦ vendas.poa@trisui.com.br

www.trilhosuisso.com.br

MAIS social

Luciano Correa, Gastão Mostardeiro, Edna Mostardeiro e Martina Mostardeiro
Luciana Bononi, Guga Kuerten e Cristiano Heinz

Ana Lúcia Soares e Eleutério Martins

Marco Antônio, Maria Júlia, Maria Carolina, Manoela e Almir Alves Neto
Péricles Pretto Correa, Luciano Correa, Mona Abichequer, Claudia Bartelle
e Renata Callage

Péricles Pretto Correa

Guga Kuerten e Fernanda Mello

Alexis Pacheco, Denise Pacheco, Marcia Pacheco e Rafael Starosta
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Péricles Pretto Correa e Guga Kuerten

Almir Alves Neto, Caroline Silva e Fernando Moschetti
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MAIS social

MAIS social

Matheus Zilio

Karen Marchetti Gritti, Fabiano Correa e
Heloísa Bocorny

Pedro Mello, Almir Alves Neto, Alexandre Mello, Daniele Zílio, Matheus Zílio
e Sandro Zílio

Visita à Obra
Futuros moradores do Mirador, localizado em frente ao Parque Germânia,
conferiram de perto a evolução da obra e a
dimensão do projeto, em coquetel promovido pela CFL. A performance de 96% das
unidades comercializadas ainda em obra é
reflexo da distinção do empreendimento,
que trouxe à capital gaúcha um conceito
exclusivo de living e sacada com pé-direito
duplo e piscina.

Maria Carolina, Almir Alves Neto, Maria Luiza e
Marco Antônio Cirne Lima

Laura Scolari, Valmor Scolari, Maria Luiza e Almir Alves Neto

Matheus e Sandro Zílio

Ângela, Mário Flores e família

Nelson Sirotsky, Nara Sirotsky, Almir Alves Neto e Maria Luiza
Arthur Corrêa
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Isabela Zilio

Carlos Gabriel e família
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VISITE AS SALAS DECORADAS E SAIBA COMO É FAZER PARTE
DO MAIOR COMPLEXO MULTIUSO DE FLORIANÓPOLIS.

SALA DECORADA

A G Ê N C I A D E P R O PA G A N D A

OBRAS EM ANDAMENTO

Salas comerciais a partir de

45m² privativos

SALA DECORADA

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA

Estacionamento rotativo
com mais de 1.000 vagas

Projeto Arquitetônico

Visite o showroom:

Terreno com mais de 154.000m² de área total

Salas de reuniões para até 18

pessoas

Mix de lojas, megastores, serviços
e conveniências em mais de 19.000m² de ABL

Sala de Videoconferência

Rodovia SC401, Km 5 • Florianópolis/SC
48 3238.2975 • www.sc401.com.br • www.cfl.com.br
Registro de Incorporação sob nº R-11.45752 do Cartório do 2º Ofício do Registro de Imóveis do Estado de Santa Catarina, Comarca de Florianópolis, Livro nº 2, matrícula nº 45.752. Projeto
Aprovado sob nº 59.885 de 19/08/2011. Alvará de construção sob nº 257 de 01/04/2013, nº do processo do alvará 7522/2013. Todas as imagens e perspectivas são meramente ilustrativas. Os
móveis e objetos decorativos em demonstração não estão incluídos no preço das unidades ofertadas, constituindo mera sugestão.

Fo t oS : Ro d r i g o S a mb a qu i

MAIS social

MAIS social

Paula Pereira, Guga Kuerten e Ulisses Motta Pereira

Noite de autógrafos
O SC 401 Square Corporate foi o local escolhido pela
CFL, em Florianópolis, para a sessão de autógrafos com
o tenista Guga Kuerten. Como parte da divulgação do livro “Guga, Um Basileiro”, uma autobiografia de um dos
maiores atletas do tênis mundial, o evento reuniu mais
de 250 pessoas no primeiro complexo multiuso da região.
O empreendimento – uma parceria entre a construtora e
a família Kuerten – segue o conceito internacional One
Stop Way, onde as pessoas resolvem o seu dia a dia em
um único lugar.

Guga Kuerten e Marcos Marinho

Andreza Michelon, Guga Kuerten e Pedro Couto Jr.

Guga Kuerten e Ricardo Saldanha

Ana Beatriz Abonizio Guerreiro, Guga Kuerten e Maria Helena Abonizio Guerreiro

Claudio Medeiros, Guga Kuerten e Luciano Faustino
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Ennio Moreira, Guga Kuerten e Tanara Moreira

Geysa Maria Reyes e Guga Kuerten
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MAIS social

ABRIMOS AS
P O RTA S
DO MAIOR
A PA RTA M E N T O
DECORADO DO SUL
DO BRASIL.

O

Reserva

Casa

Rosa

combina

perfeitamente com o seu estilo de vida.
São

apartamentos

de

alto

padrão,

planejados especialmente para oferecer
conforto máximo a você e à sua família.
Além de toda a estrutura complementar,
o Reserva Casa Rosa também faz parte
de um complexo que inclui o W Mall e o
W Tower, empreendimentos comerciais
que

agregam

ainda

mais

valor,

segurança e comodidade à sua vida.

Localização privilegiada e vista definitiva para o Parque.
333m² de área privativa com 4 amplas suítes.
35 vagas para visitantes. Alameda interna de acesso com porte cochère.
Piscina aquecida com raia de 20m, borda infinita e vista para o Parque.
Quadra de tênis em saibro e SPA urbano com fitness e sauna.
Espaço gourmet com terraço e adega.
Completo sistema de segurança.
A 120
tradicional
Casa Rosa será preservada como área de uso exclusivo dos moradores.
mais

VISITE O APARTAMENTO DECORADO
E O SHOWROOM DE VENDAS
Rua Alfredo Chaves, esquina Rua Santos Dumont
3214 6537 | www.reservacasarosa.com.br

Registro da Incorporação: R.6.51.968 da matrícula imobiliária 51.968 do Cartório de
Registro de Imóveis da 2ª Zona de Caxias do Sul/RS. Imagens meramente ilustrativas.

Projeto Arquitetônico

www.cflmais
.com.br
121
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MAIS social

MAIS social

Juliano Busetti, Andressa Bittencourt, Rafael Starosta, Vera Caregnato
Orsso, Carolina Bertoldi e Carlos Bacchi

Desfile
beneficente
A CFL aderiu ao Outubro Rosa e promoveu, em Caxias do Sul, um desfile alusivo ao
movimento, assinado pelo estilista Carlos
Bacchi. O evento, realizado na tradicional
mansão Casa Rosa, reuniu futuros moradores do residencial Reserva Casa Rosa e demais convidados da empresa. A ação beneficente contou com inúmeras doações para a
Liga Feminina de Combate ao Câncer.

Daniela Lovat Eberle, Iraci Lovat e Grasiela Lovat

Marta Elisa Eberle e Carmen Silvia Eberle

Outubro Rosa

Fernanda Friege, Giovana Crosa e Fernanda Crosa

Zila Peruccini, Elma Bocchese e Délcia Fedumentti

Desfile Carlos Bacchi
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Juliano Busetti, Vera Caregnato Orsso, Carlos Bacchi e
Rafael D’Arriaga
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Registro de Incorporação sob nº R.7/131772 em 15/03/2013, no cartório da 4º Zona de Registro de Imóveis da Comarca de Porto Alegre. Imagens

meramente ilustrativas.
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MAIS social

MAIS social

Ana Elisa Martins, Fernanda Rocca e
Luiz Antonio Martins

Fernanda Rocca, Ana Maria Pereira e José Carlos Monteiro

Na mira dos
bons negócios
Clientes do SC 401 Square Corporate
compartilharam com familiares e amigos o
andamento das obras do primeiro complexo
multiuso da região. Novo endereço de negócios na capital catarinense, o empreendimento segue o conceito One Stop Way, onde
é possível resolver todas as demandas do dia
em um único lugar.

Ivete Westphal, Antonio Fernando Westphal e
Edmilson Souza

Rui Bastian, Ricardo Saldanha e Carlos Biedermann

Luis Gustavo Silva e Dilmar Monarim
Erasmo Marcelo Damiani,
Carla Damiani e filha

Andrea Olicheski e Edmilson Souza
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Luis Gustavo Silva e Cleuza Berté

Euclides Zen, Maurilia Zen, Karina Zen, Sérgio Valle e Fernanda Rocca

MAIS social

MAIS social

Algacir Fracasso e família

Fo t oS : J ul i o D a l M o n t e

Franco Stédile e Joy Stédile

Rubeni Brondani e Rafael Starosta

Milton Fortes e Maristela Pacheco de Oliveira

Visita
integrada
Proprietários do W Tower, complexo
corporativo de Caxias do Sul, foram recepcionados pela CFL para conferir o avanço
das obras. Durante o coquetel, os convidados visitaram suas futuras salas comerciais e ainda aproveitaram a oportunidade
para conhecer o decorado de 333 m² do residencial que integra o projeto, o Reserva
Casa Rosa.

Ana Paula Rizzon Biachi e Alexandre Bianchi

Luciano Bado e família
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Carla Tessari e Airton Ferreira

Luiz Cláudio Schneider e Rafael D’Arriaga

Rodrigo Mantovani e
Aline Casagrande Mantovani

Petras Amaral Santos e esposa
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MAIS cronograma

Evolução das obras | Empreendimentos CFL
Período: junho de 2015
É muito importante para nós da CFL que os
clientes acompanhem cada etapa da construção
de seu empreendimento. Veja abaixo em que
fase está o seu. Também é possível manter-se
atualizado pelo site www.cfl.com.br

Avenida Lageado, 1240
Porto Alegre/RS

99%
99%

100%

100%

100%

100%

98%
Rua Santos Dumont, 1332
Caxias do Sul/RS

100%
99%

100%

52%

70%

12%

40%

100%

100%

100%

100%
SC 401, km 5
Florianópolis/SC

100%
80%

100%

70%

100%

60%

99%

0%

95%

10%

100%

100%

100%

100%

100%
100%
100%
88%
61%
12%
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100%

90%

100%

Rua Dr. Helmuth Weinmann
Parque Germânia,
Porto Alegre/RS

100%

65%

100%
Rua Lobélia, 101
Porto Alegre/RS

Av. dos Búzios
Florianópolis,
Jurerê Internacional/SC

Av. dos Búzios com
o Passeio dos Roncadores
Jurerê Internacional/SC

100%
100%
100%
50%
20%
10%
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MAIS cronograma

Evolução das obras | Empreendimentos CFL
Período: junho de 2015

100%
100%
100%
Rua Ferdinand Kisslinger,
Parque Germânia, Porto
Alegre/RS

100%
99%
45%
55%
34%

99%
80%
75%
90%
Rua Eng. Ary de Abreu Lima,
Parque Germânia,
Porto Alegre/RS

85%
25%
0%
5%

100%
100%
100%
98%
Rua Alfredo Chaves, 1208
Caxias do Sul/RS

93%
67%
68%
5%

90%

99%
Av. Carlos Gomes, 258
Porto Alegre/RS

95%
35%

0%
0%
0%
0%
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MAIS cronograma
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51 3022.1188
DapertuttoMoveis
www.dapertutto.com.br
dapertutto@dapertutto.com.br
DC Shopping - Loja 190 - Rua Frederico Mentz 1561 - Bairro Navegantes
Porto Alegre - RS

dapertutto
Móveis e Decoração

