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Por: Jefferson Lauro Olsen

A prisão por inadimplência 
alimentar é uma modalidade de 
prisão civil que poder ser reque-
rida ao juízo pelo credor de ali-
mentos, o qual sendo menor ou 
incapaz o fará por intermédio de 
seu representante legal. O pedi-
do de prisão por inadimplência 
alimentar pode ser requerido a 
partir do dia seguinte aquele em 
que a inadimplência ocorreu, e 
o juízo poderá decretar a prisão 
do devedor de alimentos pelo 
prazo de 01 (um) a 03 (três) me-
ses, tendo a prisão caráter coer-
citivo e não de sanção, de modo 
que o cidadão que se torna ina-
dimplente e cumpre a pena de 
prisão, continua com a dívida 
alimentar em vigor, podendo ter 
seus bens penhorados para o pa-
gamento da pensão alimentícia. 
Atualmente é medida comum 
à penhora de parte de salários e 
saldo do FGTS, penhora de sal-
do bancário através do convênio 
BACENJUD e de veículos através 
do convênio RENAJUD, sendo 
que o devedor de alimentos igual-
mente pode ter seu nome negati-
vado no rol de inadimplentes dos 
cadastros de proteção ao crédito, 
e a jurisprudência mais moderna 
tem admitido em alguns casos o 
confisco da Carteira Nacional de 
Habilitação e Passaporte, sendo 
possível afirmar que a justiça com 
o passar dos anos tem se tornado 

cada vez mais dura com o deve-
dor de alimentos. Em um primei-
ro momento, ao considerarmos 
que os alimentos são fixados em 
favor dos necessitados, temos a 
impressão que a justiça deve ser 
rígida a fim de fazer cumprir com 
a obrigação, entretanto, há casos 
em que tamanho rigor no cum-
primento da medida pode pare-
cer até mesmo cruel e em alguns 
casos de fato torna-se injusto. O 
que a população tem que ter em 
mente é que a lei sempre é gené-
rica e não prevê o caso concreto, 
de modo que em casos isolados 
injustiças podem ocorrer, entre-
tanto, em todos os casos em que 
observamos a prisão por dívida 
alimentar de alguém de maneira 
injusta, invariavelmente observa-
mos que em última análise a pri-
são nada mais foi que reflexo das 
atitudes do próprio encarcerado, 
uma vez que o pedido de prisão só 
pode ser formulado em execução 
de sentença, ou seja, para haver o 
pedido de prisão do devedor de 
alimentos, é necessário que antes 
disso, tenha tramitado perante o 
juízo uma ação onde os alimen-
tos foram fixados, e os alimentos 
sempre serão fixados de acordo 
com as possibilidades do devedor 
de alimentos e as necessidades 
daquele que necessita, cabendo a 
ambos fazerem as provas corretas 
para que os alimentos não sejam 

Prisão Por
Inadimplência alimentar

Jefferson Lauro Olsen 
(OAB/SC 12.831)
Especialista em Direito de Família e 
membro do Instituto Brasileiro de 

Direito de  família - IBDFAM. 

fixados além ou aquém do neces-
sário. Um ponto muito comum 
que leva a prisão do devedor de 
alimentos é a diminuição de sua 
capacidade contributiva, entre-
tanto, os alimentos podem ser re-
vistos a qualquer tempo, cabendo 
aquele que teve sua capacidade 
de prover os alimentos diminuí-
da, procurar a justiça para ter 
seu pedido de revisão atendido, 
sob pena de ter que amargar um 
período de prisão, o que sequer 
elide a obrigação de pagar os ali-
mentos. 
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7Transformando energia em soluções.    www.weg.net 
O  S E U  T O Q U E  F I N A L

ASSINE SEUS
AMBIENTES
COM A
REFINATTO.

Combinando mater ia is  nobres com 
a funcional idade e o requinte de 
um design atemporal ,  a Ref inatto 
acrescenta um toque de sof ist icação 
nos seus ambientes,  tornando-os a inda 
mais únicos.

Assim como um art ista,  ass ine 
seus espaços com a e legância e o 
ref inamento da l inha mais concei tuada 
de Tomadas & Interruptores WEG:  
a Ref inatto.



14º Open Royal Golf
abre ranking FPCG

O ano começou mesmo com 
muita animação por parte dos golfis-
tas paranaenses. Uma das primeiras 
disputas da temporada, o 14º Open 
Royal Golf, realizado em fevereiro, 
surpreendeu em número de partici-
pantes. Com um clima perfeito para 
a prática do esporte, cerca de 80 gol-
fistas deixaram de lado a praia, no 
auge do verão, e escolheram o campo 
de golfe. Foi a abertura do ranking 
estadual da FPCG.

O grande campeão do torneio 
foi Maurício Leão, que já no primei-
ro dia assumiu a liderança ao fazer a 
melhor volta (-1) e, no domingo, rea-
lizou uma volta de 71, fechando com 
140 tacadas. Mas a conquista não foi 
nada tranquila. Na cola, logo atrás, 
com apenas duas tacadas de diferen-
ça, vinha Daniel Celestino, que aca-
bou ficando com o vice.

Entre as mulheres, Jovana Fu-
ganti foi a grande campeã, com 167 
tacadas. Uma disputa ainda mais 
acirrada que no masculino. O título 
foi definido por apenas uma tacada, 
já que Denise Santos, com 168, ficou 
na segunda posição. 

O torneio teve como patroci-
nadores: Divesa, André Paulino e 
Sabin. Os apoiadores são: Mercados 
Mufatto, Copacol, Zanni, Dental-
clean, Panvel, Castro Clínica, Hofta-
lon, Centro do Coração, Ecocardio, 
Recos e Itamaraty. 

M1
Kouchi Yui - 131 net
Tibiriça Messias – 136 net
Thiago Takemura - 137 net

M2
Alessandro Bergamasco - 134 net
Ulisses Morais - 140 net
Antonio Donizette de Sá - 142 net

M3
José Lima dos Santos - 139 net
Ademir Grik - 141 net
Paolo Anselmi - 142 net

M4 Stableford
Hans Wagner - 72 pontos
Rômulo Martins – 71 pontos 
Daoud Nasser - 69 pontos

F1
Aliteia Lourenço - 140 net
Maria Gabriela Montesi – 149 net 
Eliana Higino Silva - 150 net

approach
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Os golfistas do interior do estado não fica-
ram para trás e, assim como no torneio de aber-
tura do ranking da FPCG, realizado em fevereiro 
no Royal, também fizeram bonito ao lotar as va-
gas do XXV Campeonato Aberto do Norte do 
Paraná. Disputado no primeiro final de semana 
de março, o torneio teve quase 100 participantes. 

As chuvas de verão também resolveram apa-
recer e, no sábado, os jogos chegaram a ser sus-
pensos temporariamente, impedindo oito grupos 
de terminarem suas voltas. Mas no domingo, com 
a melhora do tempo, todos puderam concluir a 
rodada de sábado para então dar sequência aos 
buracos do dia.

A disputa pelo título masculino foi acirrada. 
Bruno Castro e Adilson Ramos brigaram tacada 
a tacada pela primeira posição. Mas Bruno, que 

já havia encerrado o primeiro dia na liderança 
manteve o bom desempenho no domingo e con-
firmou a vitória com (75/75), uma tacada a menos 
que Adilson (77/74).

No feminino o título veio com muito mais 
tranquilidade para Jovana Fuganti, que obteve o 
melhor resultado nos dois dias da competição,  
com folga, totalizando 174 tacadas, 14 abaixo da 
vice-campeã Alice Ito, com 184.

Nos prêmios especiais os campeões foram: 
Mario Favoretto (Longest Drive Masculino), 
Rute Yagui (Longest Drive Feminino), Jair Benke 
Jr (Near Pin Masculino), Eliana Higino (Near Pin 
Feminino), Jorge Montesi (Melhor Gross Sênior 
Geral), Antonio Donizette de Sá (Melhor Net Sê-
nior Geral), Jair Benke Jr (Melhor Gross Juvenil), 
Igor Miyoshi (Melhor Net Juvenil). 

Aberto do Norte 

reúne cerca de 100 golfistas

M1
Noboru Yagui - 145 net
Lucio Minoru - 146 net 
Mario Favoreto - 150 net

M2
Walter Yadomi - 144 net 
Sergio Saruhashi - 145 net 
Rogerio Alves - 146 net

M3
Carlos Alberto Fujiwara - 139 net 
Frederico Theophilo - 142 net 
Guilherme Higashi - 147 net

M4 Stableford
Gabriel Spagnuolo - 79 pontos
Benedito Graça Sobrinho - 79 pontos 
Hans Wagner - 78 pontos

F1
Eliana Higino - 148 net 
Vera Prando - 152 net

F2
Maria Gabriela Montesi - 160 net
Tereza Gondo - 162 net

F3 Stableford 
Janete Kato - 55 pontos 
Neide Fukuda - 57 pontos.
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70º Aberto

da Cidade de Curitiba 

Mais uma vez, o palco do 
mais tradicional torneio da capital 
paranaense, o 70º Aberto de Golfe 
da Cidade de Curitiba, foi o Gra-
ciosa Country Club.  A primeira 
etapa, que reúne os golfistas das 
primeiras categorias masculina 
e feminina, além da M2, contava 
pontos para os rankings mundial, 
nacional e o ranking estadual – ex-
clusivamente, no caso da M2. Os 
grandes campeões da etapa foram 
Jinbo Ha e Beatriz Junqueira. 

Nesta primeira etapa, o clima 
foi um importante complicador 
para o andamento do jogo. Tanto 
no primeiro quanto no segundo 
dia, a chuva e, principalmente, os 
raios, suspenderam as disputas, 
acumulando tacadas que tiveram 
que ser dadas nos dias seguintes 
para que a volta fosse fechada. 
Apenas no terceiro dia o tempo 

firmou e permitiu que os golfistas 
jogassem tranquilamente.

O paulista, Jinbo Ha, termi-
nou o campeonato com o impres-
sionante resultado de 15 abaixo 
do par (67/65/66). Ele foi o único 
jogador a finalizar, todos os dias, 
abaixo do par do campo, fazen-
do um total de 17 birdies e 1 eagle 
contra apenas 4 bogeys, batendo 
o recorde do campo. O vice-cam-
peão foi paranaense João Paulo 
Albuquerque que atuava como 
profissional e agora retornou para 
as competições amadoras. João fi-
nalizou a disputa com 1 abaixo do 
par (70/70/72).

A carioca Beatriz Junqueira, 
juvenil, também venceu o cam-
peonato de ponta a ponta com 
(76/75/74). A vice-campeã foi a 
jogadora local Roberta Comodo 
com (80/81/78) total de 239.

Nos prêmios especiais os 
campeões foram: Lucas Park (Me-
lhor gross juvenil), Zenilda Alves 
de Souza (Melhor gross pré-sê-
nior feminino), José Ricardo 
Muricy (Melhor gross pré-sênior 
masculino), Ivete Chemin (Me-
lhor gross sênior feminino), Ariel 
Laurnagaray (Melhor gross sênior 
masculino). Além dos troféus, 
os campeões de cada categoria 
ganharam um belíssimo relógio 
Constantim.

1a Etapa

F1
Leslie Bocchino - 217 net
Maria Julia Ribeiro - 219 net
Adriana Melo - 220 net

M1
Bernando Bendhack - 208 net 
Arthur Locoman dos Santos - 211 net
Gabriel Abujamra - 213 net

M2
Renato da Silva Filho - 175 net 
Willian Weishof - 177 net
Luiz Guilherme Pereira - 180 net

approach
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A segunda etapa do 70º Aberto da Cidade de 
Curitiba também aconteceu  no Graciosa Country 
Club, e ao contrário da primeira, o sol não abando-
nou os golfistas. Destinada às categorias M3, M4, F2 
e F3 valeu pontos para o ranking estadual. Os gran-
des campeões destas categorias foram Glaucio Bley 
Filho, Antonio Antunes, Marisa de Freitas Leal e 
Rosana Nigro Moura.

A etapa ainda recebeu os jogadores profissio-
nais. Felipe Navarro, do São Paulo Golf Club, foi 
o campeão com quatro abaixo do par, total de 138 
gross, Edione Nogueira do Clube Curitibano, com 
140, foi o vice e,  empatados em terceiro: Rafael Bar-
cellos do São Paulo Golf Club e Pablo de La Rua do 
Pine Hill, com 143 gross.

Antes da disputa padrão, o campo recebeu o 
Pro-Am com 12 profissionais, que se misturaram 
aos amadores.  Nos moldes do Best Ball, cada equipe 
foi formada por um profissional e três amadores. O 

grupo campeão foi composto pelo profissional Ra-
fael Gonzalez, Ana Tereza Braz, Felipe Braz e Luiza 
Rudy que venceram com 52 net.

Nos prêmios especiais os campeões foram: 
Daoud Nasser (Melhor net masculino sênior),  To-
bias de Macedo (Melhor net masculino pré-sênior), 
Vitor Martins (Melhor net masculino juvenil), 
Mônica Voswinckel (Melhor net feminino sênior) 
e Beatriz Pinheiro (Melhor net feminino juvenil). 
Além dos troféus, assim como na primeira etapa, os 
campeões de cada categoria ganharam um relógio 
Constantim. 

2a Etapa

M3
Glaucio Bley Filho - 135 net 
José Carlos Cartaxo Moura - 140 net
Ismael Alves dos Santos - 146 net

M4
Antonio Antunes - 135 net 
Fabio Nigro Moura - 140 net 
Osvaldo Cesar Ceccon - 140 net

F2
Marisa de Freitas Leal - 143 net 
Luiza Rudy - 145 net
Gilka Ferez - 145 net

F3
Rosana Nigro Moura - 151 net 
Ana Teresa Leoni - 154 net
Mirian Joice Gianello - 160 net

11



Mais um Aberto com grande núme-
ro de participantes foi o do Santa Môni-
ca Clube de Campo. Em sua 15° edição, o 
torneio contou com 78 golfistas. Os gran-
des campeões foram Arthur Locoman dos 
Santos, do Clube Curitibano e Zenilda 
Alves de Souza, do Alphaville Graciosa 
Clube.

Locoman foi o único a fazer uma vol-
ta abaixo do par, encerrou o domingo com 
menos três e sagrou-se o campeão com um 
total de 146 tacadas. O vice-campeão foi 
Diego Veiga com quatro tacadas de dife-
rença (78/72) total de 150. Entre as mu-
lheres, Zenilda se manteve na liderança 
durante os dois dias de torneio e venceu 
com 178 tacadas. A vice-campeã foi Naia-
ra Costa com 194 tacadas. Nas categorias 
especiais os campeões foram: Diego Veiga 
(Longest Drive Geral) e Renildo Pramio 
(Near Pin Geral). 

Arthur Locoman e Zenilda Alves  

Vencem o 15º Aberto de Golfe do SMCC

M1
Odair Lima - 143 net
Donato Cardoso - 145 net 
Edilson Alves de Andrade - 145 net

M2
Licir Brito - 140 net 
Flavio Cardoso - 142 net 
João Tamborim - 142 net

M3
Rafael Villen Rosa - 127 net 
Nelson Yamamoto -134 net 
Sergio Andrade - 136 net

M4 Stableford
Vinicius Feltrin - 71 pontos 
Raul Avelino - 68 pontos
Walter Souza - 66 pontos

F3
Elione Salibian - 60 pontos 
Keda Ivanchechen - 47 pontos

approach
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Circuito
30+

A primeira etapa do Circuito que reúne os 
golfistas acima de 30 anos aconteceu no Clube 
Curitibano na segunda quinzena de abril.  O dia 
foi de grandes tacadas e muita confraternização 
entre os jogadores, que fecharam a tarde com 
um churrasco oferecido pela FPCG. O grande 
vencedor do 30+ foi  Eduardo Leal, do Santa 
Mônica Clube de Campo, que terminou a dis-
puta com 75 gross. Fabiano Ribeiro conquistou 
o prêmio especial Near Pin, ao ser o jogador a 
mais aproximar a bola ao buraco na primeira ta-
cada do buraco 14.  

Pré Sênior Ouro  
Denis Rodrigo da Silva - 69 net
José Lima dos Santos Jr - 70 net 
Geraldo de Carvalho - 70 net

Pré Sênior Prata 
Guilherme Augusto Cleto - 75 net 
Raul Avelino - 75 net 
Manoel Alberto M. Schwartz -78 net

Sênior Ouro  
Ovidio Lacerda - 71 net
Yoshihiro Miyamura - 75 net 
Nelson Yamamoto - 75 net

Sênior Prata 
Rodrigo Fuchs - 72 net 
Edmilson Meinischiemdt - 73 net
Sergio Luiz de Andrade - 73 net

Super Sênior Ouro  
Paulo Kokubu - 69 net 
João Mercer - 72 net 
Luiz Alceu Ferreira - 77 net

Super Sênior Prata 
Patrice Albert Van - 70 net
Nelson Andrade - 71 net 
Cheigi Nakano - 71 net

approach
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Joinville recebeu a primeira etapa do Circui-
to Best Golf dando início a mais uma tempora-
da maior circuito de golfe feminino do Brasil. A 
equipe do Graciosa Country Club – que venceu 
em 2017 as duas últimas etapas –sagrou-se cam-
peã novamente, conquistando o primeiro título 
do ano, a equipe foi representada pelas golfistas 
Roberta Comodo, Angela Leite, Monika Vos-
winckel e Rosana Moura, que fizeram bonito no 
campo do Joinville Country Club.

A equipe vice-campeã foi do Clubes As-
sociados, formada por Eliza Coral, Alice Aoto, 
Naiara Costa e Maria Trindade. A equipe do Al-
phaville Graciosa Clube ficou em 3o e o Clube 
Curitibano em 4º.

Roberta Comodo foi a grande campeã na ca-
tegoria dos resultados individuais ao terminar o 
dia com o total de 82 tacadas. Angela Leite, com 
90 tacadas, ficou com o vice. Mais uma conquista 
para as golfistas que também integram a equipe 
campeã.

Na categoria com índex até 16,5 o primeiro 
lugar ficou com Angela Ninno Leite com 69 net 
e, em segundo, Eliza Coral com 77 net. Na cate-
goria com índex de 16,6 até 23,7 a vencedora foi 

A equipe do Graciosa vence 

primeiro Best Golf do ano

Naiara Costa, com 68 net e Monika Voswinckel, 
com 71 net. Na categoria com índex 23,8 a 31,7 o 
título foipara Elia D’Agnoluzzo, com 72 net e, em 
segundo, Maria Trindade Isotton, com 73 net. 

As campeãs dos prêmios especiais foram: 
Cassiana Stapff (Near Pin) e Olga Hieda (Lon-
gest Drive). Também foram premiadas as melho-
res colocadas do ranking de 2017, na categoria 
Gross: 1º Roberta Comodo; 2º Zenilda Alves de 
Souza; 3º Tatiana Guimarães; 4º Amélia Fujihara 
e 5º Tereza Baek. E na categoria Net: 1º Gilka Fe-
res; 2º Leslie Bocchino; 3º Olinda Tsuru; 4º Rena-
ta Waihrich e 5º Gemma Lee. 

approach
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Pitch shot 
DICA

Luiz Felipe Miyamura

Descrição: 

Luiz Felipe Miyamura é nacional coach da Confederação Brasileira de Golfe, 
membro do instituto americano de performance da Titleist e treinador 
dos principais jogadores de alta performance do país. 

Muitos jogadores acredi-
tam que o movimento do pitch 
shot (aproximação) é apenas 
uma ‘ ’miniatura’ ’ do full swing 
(movimento completo), sendo 
necessário aplicar os mesmos 
princípios e sequências desta 
batida longa. Em função desta 
percepção inadequada, os gol-
fistas acabam por não ter mui-
to sucesso nestas jogadas. 

Apesar de buscarmos sim-
plificar o jogo, nesta ocasião, 
requer uma atenção especial 
e, principalmente, habilida-
des especiais, tais como: setup 

(posição a ser adotada diante a 
bola) e sequencia do movimen-
to que é distinta do full swing.

Portanto, vamos aos prin-
cipais passos:
1º passo - manter as linhas do 
corpo mais à esquerda do alvo 
para permitir a aplicação de 
maior efeito na bola, propi-
ciando maior controle de dis-
tância e facilitando que a bola 
corra menos ao repousar (foto 
1);
2º passo - manter a cara do taco 
aberta e expor o ‘ ’bounce’ ’;
3º passo - começar o downs-

wing (descida do taco) por 
meio das mãos e depois giro do 
tórax (o oposto do full swing) 
propiciando uma posição de 
impacto (foto 2) totalmente 
distinta do full swing (foto 3);
4º passo - aproveitar a tacada e 
lembrar sempre que jogar golfe 
é um grande privilégio!

Espero que vocês aprovei-
tem a dica e treinem esta habi-
lidade que faz toda a diferença 
no jogo de golfe, afinal, de nada 
adianta bater 300 jardas se a fi-
nalização te deixar na mão! 

Boas tacadas!

0201 03

approach
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Calendário

Expediente

Empresas parceiras da FPCG

Jornalista responsável:
Sabrina Coelho

Contato:
imprensa@@fprgolfe.com.br
www.fpcg.com.br

Endereço Federação Paranaense 
e Catarinense de golfe:

Rua Pastor Manoel Virginio de Souza, 1020
CEP 82810-400 - Capão da Imbuia
Curitiba - PR
Telefax: (47) 3366.9159 - (41) 3267-4620

Junho Julho

01 e 03 –  25° Faldo Series  
São Paulo - SP
São Fernando Golf Club
Rkn: Nacional Juv e Mundial

09 a 10 – 4º. Iguassu Falls  
Foz do Iguaçu/PR
Iguassu  Golf Resort
Rkn: FPCG

15 a 17 –  29º Aberto do Estado do Paraná
Pinhais/PR
Alphaville Graciosa Clube
Rkn: FPCG, Nacional e Mundial

05 a 08 – 87° Amador do Brasil
Rio de Janeiro/RJ
Campo Olímpico
Rkn: Nacional e Mundial

20 a 22 - 4°  etapa Tour Nacional Juvenil 
Petrópolis/RJ
Petrópolis Golf and Country Club
Rkn: Nacional Juv e Mundial

21 e 22 – 20° Aberto Sênior e Pré-Sênior FPCG
Londrina/PR
Londrina Golf Club
Rkn: Festivo

27 a 29 – 29° Brasileiro Pré-Juvenil e Juvenil
Itú/SP
Terras de São José Golfe Clube
Rkn: Nacional e Mundial



As vantagens 
do Clube 
Golfe&Lazer 

O Clube Golfe & Lazer foi criado para 
proporcionar aos seus sócios uma rede de 
contatos exclusiva e consequentemente, a 
ampliação de relacionamentos no mundo 
dos negócios. Além disso, inclui uma série 
de vantagens como: participação em clíni-
cas de golfe, jantares nos melhores restau-
rantes do estado, participação em eventos 
sociais exclusivos do Clube Golfe & Lazer, 
aulas de golfe com valores diferenciados  e 
outros benefícios. 

Fernando,  instrutor de Golfe do Reserva Camboriú, é parceiro 
do Clube Golfe&Lazer e oferece aulas à preços diferenciados 
para os sócios. 

Acesse nosso site: www.gruponovocom.com.
br/clube-golfe-lazer e preencha o formulário 
de interesse para que nossa equipe possa en-
trar em contato com você!

approach

20







Caderno Especial 

JOINVILLECADERNO DE  DECORAÇÃO AC I J



Caro (a) leitor (a), 
esta edição já é a terceira em parceria com 
a Revista Golf e Lazer e o Núcleo Decora, 
certamente estamos consolidando ainda 
mais este importante meio de comunica-
ção e interação com o cliente final, bus-
camos deixar ainda mais informativa e 
com um conteúdo que busca valorizar o 
profissional e o lojista do ramo da decora-
ção, além de promover um maior conhe-
cimento e aprendizado ao leitor.
Na coluna Vitrine, temos uma clara 
demonstração das tendências 2018 que 
estão presentes nas lojas dos nucleados, 
mostrando de um modo geral ao leitor 
que não precisa ir para fora de Joinvil-
le buscar produtos e ideias inovadoras, 
modernas e atuais.
Nesta edição estamos apresentando o 
projeto do novo campus universitário de 
UFSC, em Joinville, desenvolvido pela 
Szoma Arquitetura, um projeto único e 
completo que além de dar mais vida para 
o Perini business Park, promove conforto 
e harmonia para os usuários, o empreen-
dimento também promove a sustenta-
bilidade com um projeto audacioso da 
Luzville Engenharia que promove um 
melhor rendimento de energia em relação 
ao custo benéfico utilizando lâmpadas de 

LED que valorizam o ambiente e fazem 
com que a edificação institucional seja 
umas das mais sustentáveis no segmento.
Aproveitamos nossa nova estação, para 
falar um pouco mais de paisagismo, e 
como podemos transformar os ambientes 
com a utilização de jardinagem e paisagis-
mo contando com a orientação de bons 
profissionais. Mesmo nos dias atuais, com 
a internet cada vez mais promovida, é in-
dispensável um profissional qualificado, 
uma vez que o para se chegar no resultado 
é necessário passar por diversas etapas no 
processo, como demonstram os profissio-
nais da Metro Cubico Paisagismo.
Nas páginas da revista o leitor pode con-
tar com dicas práticas para transforma o 
lar, utilizando peças de fácil instalação, 
transporte e montagem, pode-se também 
entender como é fácil e rápido ter a chur-
rasqueira dos seus sonhos ou automatizar 
a sua casa de forma fácil e descomplicada. 
Certamente a Revista Decora em parce-
ria com a Golf e Lazer está cada vez mais 
completa e dinâmica, vem se consolidan-
do como uma forte demonstração de arte, 
design e arquitetura. Uma ótima leitura e 
até a próxima edição.

Antonio Seme Cecyn
Presidente do Núcleo 

de Decoração da ACIJ

Palavra
Presidentedo

Coordenação
Fernando Jackson Dadan

Conselho Editorial
Anderson Souza

Antonio Seme Cecyn
Catia Bittencurt

Olavo Otavio de Souza

Associação Comercial e Industrial de 
Joinville (ACIJ)

Endereço: Av. Aluísio Pires Condeixa,
2550 Saguaçu, Joinville/SC, 3461-3333

Criação e Produção
Grupo NovoCom

Decora





LUZVILLE
Solução eficiente para retrofit de instalações 

industriais e comerciais. A Philips traz para o mercado 
a TrueForce Led Lamp 160w. Ideal para substituir com 
sucesso ponto a ponto as lâmpadas vapor metálico de 
400W, eliminando o reator. 20.000 Lumens - 25.000 horas de 
vida útil. Multitensão – 110 a 277V. Pay Back comprovado 

em 11 meses.Melhor rendimento luminotécnico. 
Disponivel na Luzville

 
www.luzville.com.br 

(47) 3145.4600

CECYN ARQUITETURA

Originário da Europa e Estados Unidos, o conceito de 
“Retrofit” significa,”colocar o antigo em forma, aplicado ao 
processo de revitalização de edifícios”. A necessidade surge 
quando uma edificação chega ao fim de sua vida útil e os custos 
de operação e manutenção se elevam consideravelmente. O 
momento do retrofit é uma oportunidade de corrigir distorções 
que são criadas e acumuladas ao longo do tempo de uso e vida. 
Na foto um projeto retrofit desenvolvido pela Cecyn Arquitetura, 

localizado na Avenida Getúlio Vargas – Joinville –SC

www.cecynarquitetura.com.br
(47) 3422.1835

CASINHA BONITA

A gente sabe que não é só uma torneira, a  Casinha Bonita 
oferece diversas opções de misturadores monocomandos, 
dentre eles os modelos gourmet. Com estruturas flexíveis, 
com borrachas coloridas, duchas extensíveis ou de 
corpo metálico, essas torneiras reúnem os conceitos de 
sofisticação e praticidade. Bons preços & garantia de cinco 
anos em todas as torneiras. Venha nos visitar!

www.casinhabonita.com.br 
(47) 3432.0065
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EXCLUSIVE
 As cortinas dão um toque de sofisticação e 

aconchego ao ambiente. Podem ser confeccionadas 
com diversos tipos de tecidos, desde os naturais até os 
sintéticos que você encontra na loja Exclusive.  Neste 
caso optou-se em utilizar a palha de seda como tecido 
da cortina e do xale, além disso, acrescentou-se a barra 
larga e as tomas para garantir a elegância. (Projeto por 

Studio F Design).
 

Instagram: @exclusive_decoracao 
(47) 3032-0220

MO ARTE MÓVEIS 
PERSONALIZADOS 

No mercado desde 1987, trabalhamos com 
equipe especializada em móveis, garantindo 
a cada detalhe sua qualidade e acabamento.

 
www.moarte.com.br 

(47) 3436.2002

WALLPAD TOUCH

Substitua os interruptores convencionais por sofisticados painéis 
de toque totalmente programáveis. Feito em elegante painel 
em aço inox, o Wallpad Touch iHouse tem quatro teclas que 
comandam a iluminação e ativam cenas ou equipamentos.
Com um toque, apague todas as luzes do ambiente ou de toda a 
casa. Pode programar as persianas e desligar o ar condicionado.

comercial@tech4all.com.br
(47) 3023.4281 

27



28

Decora
Life & executive

Elisabeth Heinzelmann - (47) 99964-3714
atendimento@krece.com.br

Rua Caçador, 372 - Sala 2 - Anita Garibaldi
89.203-610 - Joinville – SC

Desenvolvimento humano 
customizado para uma 

vida mais feliz e produtiva.

O Life & Executive Coaching é uma poderosa 
ferramenta que estimula a pessoa a refl etir 
sobre o que pode estar interferindo no seu 

desempenho. 
Baseada na ética e com absoluto sigilo, 

leva ao autoconhecimento, possibilitando a 
construção de uma nova forma de atuação 

para atingir seus objetivos.

www.krece.com.br

• Desenvolver 
lideranças

• Preparar para 
sucessões

• Enfrentar situações 
de crise

• Administrar mudanças

• Maximizar 
desempenho

• Transição de carreira

• Preparar para 
aposentadoria

• E outros objetivos

• Autoconhecimento
• Empoderamento
• Autoconfi ança
• Fortalecimento de

crenças motivadoras

• Criatividade
• Incremento nos

relacionamentos
• Realização pessoal 

e profi ssional

Benefícios

É importante para
Pensar na transição de 

carreira e se preparar para ela 
deve ser algo presente na vida 
das pessoas. Quando bem pla-
nejada, incluindo uma reserva 
financeira, pode fazer parte de 
uma boa gestão da carreira ou 
aposentadoria.

O aumento da expec-
tativa de vida, o alto desen-
volvimento da tecnologia, a 
diversidade das áreas de atua-
ção, a exigência por novas ha-
bilidades, o alto dinamismo da 
vida moderna e a globalização, 
são fatores que contribuem 
para que uma pessoa possa ter 
mais de uma carreira durante 
a vida, sem esperar que algo 
inesperado ou a aposentadoria 
obriguem forçosamente a esta 
mudança.

Se estiver satisfeito com 
a área de atuação, mas não 
com o cargo, uma opção é 
buscar uma nova atividade 
dentro da mesma empresa. 
Se estiver insatisfeito com os 
dois, uma opção é buscar algo 
novo. Isto inclui muitas vezes 
buscar novos conhecimentos 
e habilidades.

Esteja atento aos sinais 

emocionais e físicos, como por 
exemplo, baixa autoestima, 
problemas de saúde, dificul-
dade de iniciar o dia, esforço 
para sair da cama e ir para o 
trabalho e desmotivação com 
a atividade profissional, que 
podem indicar um desconten-
tamento com a situação atual.

O autoconhecimento é 
um caminho fundamental 
para iniciar a transição para 
a sua realização. O suporte de 
um bom profissional contri-
bui, aprofunda e acelera este 
processo.

Se você não se conhece 
não vai saber escolher uma 
carreira que o realize.

Para fazer a transição de 
carreira é preciso investir um 
tempo em você mesmo, ter co-
ragem e sair da zona de con-
forto, porque fazer sempre a 
mesma coisa não leva a novos 
resultados.

Vá em frente e conquiste 
seus sonhos!

Os seus planos incluem 
transições de carreira?

Elisabeth Heinzelmann
Coach Executivo e Empresarial

Kréce - Desenvolvimento 
Comportamental de Pessoas 
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Life & executive

Elisabeth Heinzelmann - (47) 99964-3714
atendimento@krece.com.br

Rua Caçador, 372 - Sala 2 - Anita Garibaldi
89.203-610 - Joinville – SC

Desenvolvimento humano 
customizado para uma 

vida mais feliz e produtiva.

O Life & Executive Coaching é uma poderosa 
ferramenta que estimula a pessoa a refl etir 
sobre o que pode estar interferindo no seu 

desempenho. 
Baseada na ética e com absoluto sigilo, 

leva ao autoconhecimento, possibilitando a 
construção de uma nova forma de atuação 

para atingir seus objetivos.

www.krece.com.br

• Desenvolver 
lideranças

• Preparar para 
sucessões

• Enfrentar situações 
de crise

• Administrar mudanças

• Maximizar 
desempenho

• Transição de carreira

• Preparar para 
aposentadoria

• E outros objetivos

• Autoconhecimento
• Empoderamento
• Autoconfi ança
• Fortalecimento de

crenças motivadoras

• Criatividade
• Incremento nos

relacionamentos
• Realização pessoal 

e profi ssional

Benefícios

É importante para
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Em fevereiro deste ano, Joinville foi pre-
senteada com o novo Campus Universitário da 
UFSC.  Instalado dentro do Condomínio Em-
presarial Perini Business Park, é o primeiro em-
preendimento desta   modalidade no Brasil a 
receber uma Universidade Federal.

Atualmente, a UFSC oferece em Joinville 
os cursos de Engenharia Automotiva, Enge-
nharia de Transportes e Logística, Engenharia 
Mecatrônica, Engenharia de Infraestrutura, 
Engenharia Aeroespacial, Engenharia Naval, 
Engenharia Ferroviária e Metroviária; e Ba-
charelado Interdisciplinar em Mobilidade. 
Além disso, dois programas de mestrado, um 
em Engenharia e Ciências Mecânicas e outro 
em Engenharia de Sistemas Eletrônicos; e uma 
Especialização em Ciência e Tecnologia. Circu-
lam pela universidade cerca de 2 mil pessoas, 
entre alunos, professores e colaboradores. Para 

atender essa demanda, o Campus da UFSC no 
Perini foi construído em uma área de aproxi-
madamente 13 mil m2.

 
O projeto foi dividido em três grandes blo-

cos, o Bloco O-1 (galpão já existente) que abriga 
36 laboratórios; o Bloco RU que fica no centro 
do campus e abriga o restaurante universitário, 
cantinas, central de cópias, DCE, empresa jú-
nior, bicicletário e vestiários.  E por fim, o Blo-
co U um prédio novo com 8.700m2, que abriga 
31 salas de aulas, um auditório com capacidade 
para 200 pessoas, biblioteca, oito laboratórios 
e toda a parte administrativa da Universidade.   
O bloco U também possui instalações para rea-
proveitamento da água da chuva, que é utili-
zada nos mictórios e vasos sanitários. Todo o 
projeto foi executado pela Perville Engenharia 
e Empreendimentos em um período de 176 dias.

Joinville ganha novo 

Campus Universitário da UFSC
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Mateus Szomorovszky da Szoma Ar-
quitetura, empresa responsável  pelo projeto 
arquitetônico, conta  que foi preciso pensar 
em uma construção rápida, pois a mesma de-
veria ser executada em 6 meses. Com isso, 
foram usadas estruturas pré-fabricadas pa-
tenteada da Perville Engenharia, para  fecha-
mentos externos e cobertura trabalhou-se 
com vigas calhas com 22 metros de compri-
mento, para evitar pilares no interior da edi-
ficação. 

A ideia para a fachada, era desconstruir 
de certa forma a horizontalidade já bem defi-
nida dos volumes, assim a construção pré-fa-
bricada foi envelopada. Neste revestimento 
foram colocados aproximadamente 1.000m2 
de Revesto, uma tela de controle solar da 
Stobag. Todos esses esforços quebram o mito 
de que obra pré-fabricada é engessada.

 - Estrutura de Cobertura Padrão Shed Perini: Utilização de Telhas Translúcidas em locais es-
tratégicos, no intuito do reaproveitamento da luz do dia para economia de energia, conjugado 
com o Forro translúcido, possibilitando assim o aproveitamento desta luz;
- Fachada com sistema de Telas tensionada, que permitem a passagem moderada de luminosi-
dade e ventilação, tornando assim o ambiente mais arejado;
 - Sistema de Reaproveitamento da Água Pluvial;
- Sistemas de Renovação de Ar em todas as salas de aula;
 - Ambientes de Salas de Aula, Sala de Professores, Coordenação e afins climatizadas;
 - Instalação de Parede/Divisórias Removíveis no Auditório;
- Instalações Especiais para Ar comprimido e Gases Especiais no Bloco de Laboratórios;
 - Iluminação das salas de aula, laboratórios, áreas comuns internas e externas 100% em Led.

Pensando a obra 

Características que 
fazem toda a diferença
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 Arquitetura: Szoma Arquitetura
Arqu. Mateus Szomorovszky
Arq. Tatiana Albanus
Arq. Ramon Rengel
Estagiários Luis Gustavo Mira. Bruna Costa, Iuri Trombi-
ni, Debora Davila.
Projetos Complementares: VAEA Engenharia
Execução: Perville Engenharia e Empreendimentos S.A.
Principais Fornecedores: LuzVille, Stobag. 

Decora

Ficha técnica

O projeto luminotécnico desenvolvido em 
parceria com a Luzville Engenharia, também 
merece comentários detalhados. Obedecendo 
princípios de sustentabilidade, foi totalmente 
concebido visando a melhor relação custo be-
nefício, obtendo-se o melhor rendimento lumi-
notécnico versus o menor consumo de energia, 
além de vida útil prolongada. Todas as luminá-
rias instaladas no campus são com tecnologia 
led, observando o conceito de facilidade de ma-
nutenção futura e preservação máxima de com-
ponentes, evitando-se assim produção de itens 

de descarte.
O hall de entrada é destaque especial no 

projeto. Utilizando lâmpadas led par 30 L Phi-
lips de altíssimo rendimento e baixíssimo consu-
mo, foi vencido o desafio de iluminar uma área 
de pé direito alto com um conceito que aliou 
sofisticação e eficiência simultaneamente.  O 
resultado foi uma iluminação agradável e eficaz, 
e que favorece a segurança de todos os usuários. 
Desta forma, podemos afirmar que o Prédio da 
UFSC é hoje a edificação mais eficiente e sus-
tentável no segmento educacional de Joinville

Projeto Luminotécnico 
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O projeto de uma casa ou 
um escritório não está atrelado 
somente às questões arquitetô-
nicas e decorativas, a jardinagem 
e o paisagismo também devem 
ser levadas em consideração na 
hora de concretizar o ambiente 

dos seus sonhos. Afinal, sabemos 
que esse contato com o verde da 
natureza beneficia não só este-
ticamente um espaço, mas tam-
bém pessoalmente todos aqueles 
que ali convivem. Por esse mo-
tivo, trouxemos nesta edição o 

relato do desenvolvimento  de 
um projeto da Metro Cúbico 
Paisagismo e Jardinagem, que 
exemplifica com perfeição o 
potencial que pode ser alcança-
do até mesmo nos menores dos 
ambientes.

A transformação total de um ambiente 

através da jardinagem e paisagismo

Neste projeto o cliente ex-
pressou claramente  seus desejos 
e expectativas,  tínhamos 49m² de  
área para desenvolver um jardim 
que fosse altamente convidativo 
para reunir a família. O espaço 
deveria contemplar  um lago, 
deck e pergolado, o cliente tam-
bém gostaria de utilizar o am-
biente a noite, por isso o projeto 
deveria prever iluminação viabi-
lizando assim o aproveitamento 
em qualquer momento do dia.

Com todas as informações 
levantadas iniciamos o estudo do 
ambiente e neste momento con-
sideramos a edificação atual, o es-
tudo de sombreamento do espaço 
a ser projetado e a topografia do 
terreno. É um trabalho desenvol-
vido com muito cuidado, pois 
o resultado deste estudo é que 
viabilizará a escolha das plantas 
adequadas que irão suportar as al-
terações da luminosidade nas vá-
rias estações do ano. Bem como, 

permitir e guiar sobre os aspectos 
de legalidade em relação a área 
de aproveitamento do terreno; 
orientar sobre o espaço ideal para 
a instalação de piscina ou spa de 
jardim; a necessidade de drena-
gem que também é avaliada nes-
te momento, para que se preciso 
seja considerada no projeto. 

A intenção de todo o pro-
jeto era que a família pudesse 
sentir-se fora dos muros da casa 
ou até mesmo fora da cidade, gos-

Decora

O Desafio O Processo de desenvolvimento e Criação
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Com expertise para dese-
nhos técnicos, gerenciamento de 
projetos e projeto executivo de 
plantas, a Metro Cúbico conta 
com mão de obra qualificada para 
criar os processos individuais 
que cada projeto exige. Nesta 
obra foi desenvolvido o projeto 
das estruturas de madeira (deck 
e pergolado), projeto do lago e o 
projeto das plantas considerando 
as espécies, a altura das mudas, a 
quantidade e o espaçamento de 
plantio entre as mesmas.

Com um diferencial com-
petitivo, a empresa oferece a 
possibilidade de um serviço 
completo que vai desde o proje-
to, a execução, até a manutenção 
do jardim. Compreendendo que 
as pessoas passam a maior parte 
do tempo no trabalho e que o 
tempo livre deve ser dedicado ao 
convívio familiar, entendemos 
que sobra pouco tempo para en-
caixar mais uma obra em casa 
que desencadeia uma busca por 
vários fornecedores, que preci-
sam trabalhar em sincronia para 
que o resultado seja alcançado 
considerando ainda o tempo de 
execução e a qualidade. Quem já 
viveu uma obra sabe que não é 
nada fácil.

Neste caso, tivemos a grata 
oportunidade de realizar a exe-
cução do jardim (menos o lago), 
buscamos desenvolver fornece-
dores para todos os itens utili-

zados nos nossos projetos, então 
além das plantas, todos os outros 
itens são comercializados pela 
empresa e entregues diretamen-
te na casa dos nossos clientes. 
Entendemos que se dispensamos 
nosso tempo para elaborar um 
projeto bem detalhado, o tempo 
de execução cai consideravel-
mente, levando em consideração 
que nossos processos são bem 
definidos e foram todos mapea-
dos e cronometrados.  Assim, o 
cliente sabe o que vai ser feito a 
cada dia e pode acompanhar a 
obra pelo cronograma. 

taríamos que quando estivessem 
naquele ambiente o sentimento 
fosse de liberdade, para realmente 
estreitar o convívio com a nature-
za. Então o deck com o pergolado 
ficaram praticamente no meio do 
espaço que havia disponível para 
trabalharmos, isso permitiu utili-
zar todos os lados com vegetação, 
dando exatamente o sentimento 
de não estar entre quatro paredes, 
mas sim em um ambiente total-
mente  verde. As espécies foram 
cuidadosamente selecionadas 
para suportar a sombra do inver-
no e o sol do verão.  O lago foi pro-
jetado de forma que ficasse entre a 
casa e o pergolado, o caminho que 
une os espaços é um deck de ma-
deira que ganhou recortes  que fa-
zem total diferença  na estética do 
ambiente. Já  o barulho da cascata 
ao lado sela o objetivo do projeto, 
o cliente realmente pode curtir a 
tranquilidade do verde, relaxando 
com a família e cuidando das tão 
queridas e desejadas carpas. 

O Projeto Técnico

A Execução

Metro Cúbico Paisagismo e Jardinagem 
www.metrocubicopaisagismo.com
comercial@metrocubicopaisagismo.com
Endereço: Rua Anita Garibaldi, 2300
Anita Garibaldi, Joinville- SC
(47) 3227-2269 / (47) 99946-4635 
(47) 99970-2660
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A Exclusive participa do  
Núcleo de Decoração da ACIJ há 
seis anos, motivada pela troca de 
experiência com outras empresas 
que atuam no mesmo mercado e 
enfrentam os mesmos desafios. 
Acreditamos na força que um 
grupo de empreendedores pode 
ter em conjunto com ações que 
tragam benefícios para os con-
sumidores. Assim, conquistamos 
mais  credibilidade, confiança e  
respeito, o que nos faz crescer 
ainda mais no mercado.  

A Exclusive foi fundada em 
2012 com o objetivo de oferecer 
serviço e produtos exclusivos 
para realizar o sonho de morar 
bem de cada cliente. Ela surgiu 
a partir de outra loja do gru-
po, onde percebeu-se a carência 
neste setor dentro de Joinville. 
Depois da marcenaria entramos 
com todos itens complementa-
res, como tapete, persiana, cor-
tinas, papel de parede, tecidos e 
objetos de decoração. Tudo per-
sonalizado para cada cliente.

Em 2005 criamos a Madvil-
le e já no ano seguinte entramos 
para o Núcleo de Decoração, vi-
sando uma aproximação com a 
comunidade joinvilense e uma 
maior participação na vida da 
cidade. O Núcleo é um exemplo 
de associativismo que dá certo, 
juntos podemos realizar ações 
que isoladamente não consegui-
ríamos. Ele representa a força da 
união, do trabalho e da colabora-
ção. Temos muito orgulho de par-
ticiparmos da ACIJ e do Núcleo 
de Decoração!

Fundamos a Madville so-

nhando em ser referência no for-
necimento de suprimentos para 
móveis e acessórios para o lar. 
Hoje somos 110 pessoas atenden-
do arquitetos, designers e decora-
dores, marceneiros e público em 
geral, com uma linha de produtos 
de mais de  10.000 itens. Desde 
o início pertencemos ao Grupo 
GMAD (fomos a 16ª loja do gru-
po) que hoje conta com 70 lojas 
espalhadas por todo o território 
nacional  e que em 2017 faturaram 
juntas 1 bilhão de reais, o maior 
faturamento dentre os grupos 
brasileiros do setor.

Nucleados
em Destaque 

Exclusive

Madville
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A Philuz entrou para o Nú-
cleo de Decoração da ACIJ há 
cerca de 1 ano e meio. E em nossa 
percepção,  a força do grupo está 
na geração de negócios, orien-
tações voltadas ao comércio e 
a troca de informações  e expe-
riências entre nucleados, seguin-
do assim as mesma diretrizes. 

A Philuz é uma loja volta-
da ao ramo de iluminação deco-
rativa, onde prezamos pelo bom 
atendimento e qualidade de 

produtos. Como sócia proprie-
tária, arquiteta e light design, 
contribuo com a otimização do 
processo de decisão dos nossos 
clientes. A Philuz realiza  tra-
balhos diferenciados, por isso 
atraímos clientes que além da 
compra buscam ter uma asses-
soria para seus projetos, o que 
nos permite um relacionamento 
mais próximo e consequente-
mente a fidelização de nossos 
clientes. 

Participamos do  Núcleo de 
Decoração desde o final do ano 
passado (2017), atendendo ao 
convite do presidente Antonio 
Cecyn. Vemos o Núcleo como 
um facilitador na  realização de 
ações que individualmente não 
teríamos condições de promo-
ver. Bem como, um meio para 
a troca de conhecimentos e ex-
periências com outros profissio-
nais algo que se bem aplicado, 
pode ser tornar um diferencial 
competitivo para qualquer em-

presa.  
A Casinha Bonita é uma 

empresa joinvilense que foi 
criada em 2012 como uma loja 
virtual. Nossa linha de produtos 
se iniciou apenas com pastilhas 
de vidro, mas rapidamente se 
diversificou incluindo pastilhas 
metálicas, papéis de parede, 
torneiras com misturador, du-
chas com hidromassagem, cubas 
para banheiro, entre outros re-
vestimentos, metais sanitários e 
itens decorativos. 

Philuz

Casinha Bonita
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Ao falarmos de construção, logo nos vem 
à mente: Por quanto tempo estas devem durar!?

A resposta desta pergunta não é tão sim-
ples e nem poderia ser.

Sobre o tema, há 2 teorias vigentes: (a) teo-
ria da garantia e (b) teoria da durabilidade.

A teoria da garantia possuí previsão legal 
no artigo 618 do Código Civil, e assegura que a 
solidez e a segurança das edificações deverá ser 
garantida pelas construtoras por, no mínimo, 5 
anos.

Esta teoria ainda determina que, se o vício 
construtivo for oculto, o construtor ainda po-

derá ser responsabilizado durante os próximos 
3 anos subsequentes ao final do prazo de garan-
tia, caso a patologia identificada não seja grave. 
Se o problema verificado for considerado grave, 
este prazo de responsabilidade poderá chegar a 
10 anos. 

É curioso anotar que, até a entrada em vi-
gor do atual Código Civil, o prazo de responsa-
bilidade acima mencionado era de, acreditem, 
20 anos!

Todos os prazos acima estabelecidos, seja 
pela legislação ou em função de entendimento 
pelos tribunais serão interrompidos mediante 

Patologias Construtivas 
e Garantias
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reclamação apresentada pelo adquirente da uni-
dade edificada.

A segunda teoria, da durabilidade, teve 
sua aplicação iniciada às construções em julho 
de 2013, quando a NBR 15.575 (norma de de-
sempenho) entrou em vigor, cujo objetivo é o 
de estabelecer a durabilidade específica de cada 
componente de uma edificação e não pode ha-
ver generalização, a teor do que ocorre na seara 
da teoria da garantia.

Neste cenário, leva-se em conta a vida útil 
do projeto (VUP), sendo que os prazos de du-
rabilidade podem variar de 1 ano, até 50 anos, 
conforme tabela 7 da Norma de Desempenho.

Para o atingimento dos prazos de durabili-
dade atribuídos pela norma e pelos respectivos 
projetistas, os materiais empregados na obra 
deverão ser de qualidade, assim como deverão 
ser bem instalados e aplicados por seus execu-

Gustavo Camacho
É advogado sócio da Camacho Advogados em Joinville/SC, Síndico 
e Filósofo. Pós graduado em Direito Processual Civil. LLM em Direito 
Empresarial. Pós graduado em Direito Civil e Empresarial. Pós gra-
duando em Direito Imobiliário, Notarial e Urbanístico, Líder Coach.

tores. Além disso, é imprescindível que a cons-
trutora, como determinado pela NBR 15;575, 
entregue aos adquirentes, o manual do proprie-
tário, conforme estabelecido pela NBR 14.037 
(manual dos manuais) e pelo Código de Defesa 
do Consumidor, que determina a todo fornece-
dor a apresentação de informações claras.

Neste manual, o plano de manutenções 
deverá ser observado pelos adquirentes (NBR 
5674 – item 3.2 da NBR 15.575), sob pena de 
que o uso da edificação seja considerado inde-
vido, findando, por consequência, os prazos de 
durabilidade afetados. Ou seja: sem manuten-
ção a vida útil do projeto fica comprometida 
e a construtora poderá opor-se ao adquirente 
apresentando uma excludente de responsabili-
dade civil, que é justamente a argumentação de 
que a culpa pela falta de durabilidade se deu em 
função da culpa exclusiva do consumidor.

Como estamos na seara do Código de De-
fesa do Consumidor, a contagem dos prazos 
prescricionais e decadenciais para ambas as 
teorias se inicia com a entrega do habite-se/
certificado de conclusão de obra ou da entrega 
das chaves. O que ocorrer primeiro.

Portanto, em ambas as hipóteses, seja na 
teoria da garantia ou na teoria da durabilida-
de, compete à construtora entregar o manual 
do proprietário aos adquirentes, enquanto à 
estes últimos cabe realizar as manutenções 
preventivas nos tempos devidos, mantendo 
íntegro o histórico de realização das mesmas 
(item 7.3 da NBR 5674).

É um fato inexorável: todas as relações 
devem sempre ser permeadas por boa-fé, agin-
do cada partícipe de acordo com as suas res-
ponsabilidades atribuíveis.  



Peças para 
transformar 

o seu lar 

1

As peças com o efeito metalizado 
nos mais variados tons, vêm 
ganhando cada vez mais força 
entre as tendências para o decór 
do inverno 2018. A decoração 
metalizada aparece em grandes 
proporções, como nos móveis e 
painéis, mas também em detalhes, 
acessórios e objetos de decoração, 
trazendo ares de sofisticação para 
todos os ambientes. 

Metalizado 

4242
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Acompanhar as diver-
sas tendências que chegam ao 
mercado do design de interio-
res não é tarefa fácil. Além dis-
so,  nem sempre conseguimos 
(ou queremos) mudar total-
mente o decór de nossas casas. 
Por isso é tão importante fi-
car atento a peças e acessórios 

que fazem toda a diferença 
na composição geral, mas ao 
mesmo tempo não exigem 
grandes mudanças e reformas. 
Pensando nisso,  selecionamos 
algumas peças-chaves para lhe 
inspirar a seguir as tendências 
sem grandes esforços e inves-
timentos. 



O faqueiro de inox com acabamento de 
PVD titânio é composto por 30 peças 
que vão trazer ainda mais glamour para 
sua mesa de jantar. O tom acobreado é 
tendência máxima neste ano, mas ao 
mesmo tempo é atemporal graças a 
toda sofisticação que remete. 

Faqueiro Acobreado
Madrid Melt 

b

Por ser fabricada em aço inox 18/10, 
essa peça possui maior resistência à 
corrosão e oxidação e ganha ainda 
mais charme com o banho de ouro 
24K. Ela conta ainda com polimento 
à mão feito com lãs especiais, que 
garante melhor brilho e acabamento. 

Jogo para Salada 
em Ouro - Riva 

a



2

O estilo rústico é atemporal e por 
isso está sempre em alta. Suas 
linhas mais pesadas e o destaque da 
madeira, promovem uma sensação de 
aconchego que casa perfeitamente 
com a estação mais fria do ano. 

Rústico

a

Discreta, essa peça funciona como 
coringa em quartos, salas de estar e 
escritórios.

Criado-Mudo Classic 

b

Além de decorativo esse baú 
vai lhe ajudar a organizar 
melhor o ambiente graças ao 
amplo espaço interno. 

Baú Oceano

c

Multifuncional, esse aparador 
combina com halls de entrada e 
salas de jantar.

Aparador Status 

4444
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Como falamos na edição anterior, 
os banheiros estão ganhando cada 
vez mais destaque. Referências 
à spas e hotéis de luxo ganham 
aliados tecnológicos e garantem o 
prazer de um banho revigorante. 

Banheiro de SPA

a Essa ducha de inox com 
hidromassagem cascata e 
LED square da Casinha Bonita 
proporciona uma leve massagem 
durante o banho através dos jatos 
localizados no corpo da ducha, 
funcionando de maneira similar a 
uma banheira de hidromassagem 
convencional. 

b Este modelo possui também uma 
saída de água em formato cascata 
que se assemelha a uma queda 
d’água.

c Além disso, conta com iluminação 
de LED que altera a cor da luz 
conforme a temperatura da água. 

4646
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Há tempos a automação já está incorporada 
na casa dos brasileiros. Desde 2006 com a iHouse, 
pioneira do segmento no país, os novos empreen-
dimentos já são lançados tendo como padrão o 
serviço de automação residencial, com a propos-
ta de oferecer tecnologia a serviço do conforto e 
da sensação de bem estar em casa. 

Porém, com o grande avanço tecnológico e o 
aumento do número de dispositivos eletrônicos 
que utilizamos em casa, a automação residencial 
agrega aos seus valores a otimização na organiza-
ção e no gerenciamento de todos esses recursos. 

Um dos maiores desafios com a chegada de 
tantos dispositivos é a gestão de todos os apare-
lhos sem precisar manusear vários controles re-
motos ou a necessidade de caminhar por todo o 
espaço verificando se algo ficou ligado: “Quanto 

maior é o ambiente, maior é a chance de esque-
cer um eletrodoméstico, uma iluminação ou um 
ar condicionado funcionando”, explica Sergio 
Corrigliano, diretor da iHouse – “A automação 
residencial permite programar o desligamento 
automático dos equipamentos e obter o controle 
inteiro da casa, através de aplicativo instalado no 
smartphone do proprietário”, conclui. 

Para que a gama de recursos tecnológicos 
existente na residência não se transforme em 
um grupo de aparelhos de manuseio complexo 
e individual, a automação dispõe ao morador 
a agilidade e fluidez do controle em um único 
meio, de forma simples, otimizando o seu tem-
po e proporcionando uma melhor experiência 
na utilização dos produtos que estão à sua dis-
posição em casa.  

Automação Residencial: Muito além do 

conforto, uma otimização de gerenciamento.

publieditorial



CRIARE JOINVILLE 
LIANI REGINA WUST STEIN

Rua Araranguá, 76 | América 
Joinville/SC | Tel.: (47) 3028 2641
steinmoveis@steinmoveis.com.br

Casa é assunto pessoal. Os móveis, 
os ambientes, as paredes da sua casa, 

tudo diz quem você é. Mostra o seu estilo 
e revela sua personalidade. 

Venha conhecer nossa coleção e
combine o seu estilo com o nosso.
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Caderno Especial 

GOURMET



É com grande prazer que apresentamos 
a primeira edição do caderno Golfe&Lazer 
Gourmet, que traz um conteúdo variado so-
bre gastronomia, bebidas, receitas, indicações 
e inspirações. Tudo isso para que você possa 
ampliar seus conhecimentos e habilidades na 
hora de recepcionar familiares e amigos. 

Nessa edição trazemos uma matéria ex-
clusiva com o Chef Edu Guedes sobre seu por-
tal de receitas;  na seção Barzinho reunimos 
dicas de bebidas e receitas de drinks; trouxe-
mos a cobertura de três edições do Chef´s Day, 
evento exclusivo do Clube Golfe&Lazer. Uma 
ótima leitura!  

 Saudações,
Diretor Executivo

Fábio Trisotto

Editorial 

Photo by Chinh Le Duc on Unsplash
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Fotos: Wel Calandria

Edu Guedes nasceu em 
São Paulo em 1974 e pouco 
tempo  depois já nascia o 
seu amor pela culinária.  
Durante a sua infância en-
quanto admirava a sua avó 
materna cozinhar foi que 
ele se encantou pelo ofício. 
Edu cursou faculdade de 
Administração de Empre-
sas na FMU-SP e estudou 
gastronomia em Bologna, 
na Itália – Fabbri. 

Em 1997 teve seu pri-
meiro contato com a te-
levisão e desde então vem 
participando de quadros,  
matérias e programas em 
diferentes canais, atual-
mente, apresenta o pro-
grama “Melhor para Você” 
na Rede TV. Mas não é 
só na televisão que  Edu 
compartilha suas dicas,  
em seu site: www.receitas.
eduguedes.com.br estão 
disponibilizados mais de 
3 mil receitas, entre doces, 
salgados, entradas, carnes, 
acompanhamentos e mui-
to mais. 

A revista Golfe&La-
zer conversou com Edu 
Guedes nesta entrevista 
exclusiva, a respeito do seu 

portal de receitas e suas 
preferências culinárias. 

Golfe&Lazer:  Como 
surgiu a ideia de criar um 
portal de receitas neste 
formato?

Edu Guedes: Criei 
o portal no início da 
minha carreira como 
chef apresentador há 
muitos anos atrás. 
Na época a internet 
ainda era considera-
da uma mídia com 
pouca relevância, 
mas a compreendia 
como uma maneira 
de manter uma vi-
trine do meu traba-
lho, de inserir minhas 
receitas e eternizá-las 
no portal para que qual-
quer um de qualquer lu-
gar do mundo pudesse ter 
acesso ao meu trabalho. 
Nos dias de hoje são ra-
ros os projetos criados que 
não contemplam uma mí-
dia  360, ou seja, que não 
estejam em todas as plata-
formas. Posso afirmar que 
sou muito contente com a 
ideia que tive no início da 
minha carreira e, acima de 
tudo, realizado. O portal 

Edu Guedes: O Chef 

mais simpático do Brasil
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já foi e ainda é referência no segmento.
Golfe&Lazer - Além de receitas o que 

mais as pessoas podem encontrar no seu 
site? 

Edu Guedes: Sempre acreditei na versa-
tilidade do formato. No portal o internauta 
pode encontrar receitas com o passo a pas-
so didaticamente apresentado, meus vídeos 
para auxiliar no preparo, acesso rápido às 
minhas demais redes sociais, conhecer um 
pouco dos parceiros que trabalho, etc. 

Golfe&Lazer - Como você e sua equipe 
fazem a seleção das receitas divulgadas no 
site?

Edu Guedes: 98% das receitas do por-
tal foram criadas, testadas e finalizadas por 
mim e minha equipe. Outras são de parcei-
ros que cozinham comigo ou criadas em par-
ceria com minha equipe para determinadas 
épocas e festividades do nosso calendário. 
Acredito que a credibilidade do portal con-
siste no internauta poder estar certificado 
de que aquela receita já foi por mim realiza-
da e preparada. 

Golfe&Lazer - Dentre todos os pratos, 
qual o tipo de comida que você mais gosta 
de cozinhar (doces, salgados, etc)?  

Edu Guedes: Meu grande prazer é co-
zinhar para as pessoas. Gosto de preparar o 
que elas estão com vontade de comer e me 
pedem. Particularmente não abro mão de 
um bom arroz com feijão bem temperado, 
bife, batata e a saladinha brasileira.
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Rendimento: 16 porções

Tempo de preparo: 1 hora 

Massa: 
Em uma tigela misture a farinha e o açúcar. 
Acrescente a manteiga e finalize com o ovo 
para dar o ponto. Caso ainda grude nas mãos, 
coloque um pouco mais de farinha. Deixe des-
cansar por 30 minutos na geladeira. Abra a 
massa nas formas, deixe gelar e asse em forno 
médio até dourar.
Recheio: em uma panela, coloque o leite, o 
açúcar, o amido, as gemas e a baunilha. Leve ao 
fogo médio para engrossar, sem parar de me-
xer. Deixe esfriar coberto com um filme plásti-
co para não criar uma crosta.

Geleia de brilho: 
Em uma panela, em fogo médio, coloque a 
água, o açúcar, o amido, o limão e o corante e 
em fogo médio e mexa até engrossar. Pincele 
sobre os morangos.

Montagem:
Coloque o creme dentro da massa, cubra com 
os morangos, pincelar a geleia de brilho. Deco-
re com as castanhas. 

INGREDIENTES

Massa:
3 ½ xícaras (chá) de farinha de trigo
1 ½ xícaras (chá) de açúcar
1 xícara (chá) de manteiga
2 ovos

Recheio: 
3 xícaras (chá) de leite
1 xícara (chá) de açúcar
3 colheres (sopa) de amido
3 gemas
1 colher (sopa) de essência de baunilha

Geleia de brilho:
1 xícara (chá) de água
½ xícara (chá) de açúcar
1 colher (sopa) de amido
1 colher (sopa) de suco de limão
Gotas de corante vermelho (opcional)
Outros:
2 caixas de morango
Castanhas de caju picadas e torradas, 
para decorar (opcional).

Receita do Edu: 
Torta de Morango

MODO DE PREPARO
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A Al Ronchi Churras-
queiras produz equipamentos 
para os vários métodos co-
nhecido de fazer churrascos, 
como por exemplo, o brasi-
leiro, uruguaio e o argentino. 
A cada edição vamos falar um 
pouco mais sobre cada um 
desses métodos, para que você 
os conheça e possa escolher o 
que mais se adequa ao seu gos-
to e paladar. Começamos fa-
lando sobre  o método criado 
por nossos vizinhos hermanos. 

Os argentinos desenvolve-
ram a  Parrilla Argentina, que 

consiste em canaletas em for-
mato de V produzidas com uma 
leve queda para frente, o que  
facilita assar carnes mais gros-
sas e com mais gorduras. Es-
sas características contribuem  
também com a apresentação 
dos churrascos, que ficam ain-
da mais bonitos.  Além disso, 
possui um coletor de gordura, 
que auxilia significativamente 
na limpeza da mesma. 

Acoplada ao sistema de 
elevação que pode ser manual 
ou eletrônico, facilita o contro-
le da altura para melhor apro-

veitamento do calor da brasa. 
Nesse método a carne é 

assada com o calor, o isola-
mento e a falta de contato com 
a fumaça e com o fogo direto 
atribuem à carne um sabor 
mais autêntico com menos in-
terferência de outros fatores. 

A Churrasqueiras Ronchi 
produz esse e muitos outros 
equipamentos em aço inox 
personalizados e sob medida 
para sua churrasqueira.  

publieditorial

Churrasqueiras Ronchi
churrasqueiras@churrasqueirasronchi.com.br
47 3466-0384 / 98861-0685

para sua churrasqueira
Principais sistemas
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Glube Golfe&Lazer 
promove Chef´s Day 

Com o objetivo promover momentos de 
descontração e lazer, mas ao mesmo tempo de 
fomentar o networking entre os participantes 
o Clube Golfe&Lazer vem realizando uma série 
de jantares para seus sócios e convidados. 

Julio e Rubens

Otavio e Fabio

Ariel, Rafael, Kessler e Robinson

Mestre Churrasqueiro

Convidados degustando um dos cortes apresentados pelo Chef
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Ieda Isoton, Juliana Franchoza e Ana Maria Locks

Ieda Isoton, Laura Cini Freitas e Nicole Bogo

Nicole Douat Mendonça, Mariella Linzmeyer, Carolina Tomazi, 
Natasha Budmeyer e Claudia Henklein

Maiara Schu, Morgana Martins e Zenita Castelhano

Chef´s Day  Women
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Um brinde ao networking
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Olegário, Fábio e Edson

Dilson, Olegário e Emerson

Julio. Marcos e Waldemar
Ricardo, Diego e Conrado

Fabio e Gustavo

Chef´s Day Vinhos
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A Móveis São Marcos é uma empresa fa-
miliar atuante no segmento de móveis sob 
medida desde 1998. Dispomos de um espaço 
próprio para produção e profissionais qualifi-
cados, com amplo conhecimento técnico, para 
melhor atender as necessidades dos clientes e 
arquitetos  com exclusividade.

Por termos nosso próprio setor de pintura, 
asseguramos alto padrão de acabamento com 
pinturas acetinadas, metalizadas, vernizes, e 
high gloss. Trabalhamos também com madeira 
maciça e lâminas naturais nacionais e importa-
das, conforme necessidades do projeto.

Nosso objetivo é confeccionar móveis dura-
douros, para isso, nos preocupamos em utilizar 
as melhores marcas em acessórios e dispositivos, 
assegurando qualidade de entrega.  

Móveis São Marcos

Móveis São Marcos
Rua Londrina, 961, São Marcos, 
Joinville/SC - (47) 3438-0370
moveissmarcos@terra.com.br
Instagram: Moveis São Marcos
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Nesta seção vamos sempre trazer dicas 
valiosas para que você aperfeiçoe os seus 
talentos e se torne um verdadeiro Mestre 
Churrasqueiro.  

O chimichurri é um molho muito 
tradicional na Argentina e no Uruguai, 
mas que tem conquistado também o pa-
ladar dos brasileiros. Utilizado princi-
palmente para acompanhar churrascos, 
pode ser usado tanto para marinar a car-
ne antes do preparo, como para molhar 
enquanto está sendo assada e depois de 
pronta, como um molho de acompanha-
mento. Ele é basicamente uma espécie 
de vinagrete picante à base de coentro, 
alho, cebola, tomilho, orégano, pimen-
ta vermelha moída, pimentão, louro, 
pimenta preta, mostarda em pó, salsão, 

vinagre e azeite de oliva. 
Em algumas receitas, o preparo co-

meça por cozer em água o  alho e a sal-
sa picados, depois misturar o orégano, 
a pimenta vermelha moída e o sal para 
finalmente junta-se o azeite e vinagre. 
Em outras receitas o preparo é otimiza-
do ao processar os ingredientes em um 
misturador, mas sem deixar que se trans-
formem numa pasta. Além do método de 
preparo os ingredientes usados também 
variam com o gosto individual, por isso 
não tenha medo de fazer alterações de 
acordo com seu paladar. 

Mestre

Churrasqueiro

Chimichurri: o molho 
perfeito para churrascos 
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Dica: Quando se usa o chimichurri para temperar 
a carne antes de assar (marinada), recomenda-se 
não deixar por mais de duas horas, caso contrário 
o sabor do molho se sobrepõe ao da carne.  

Você jamais deve lavar a carnes vermelhas antes 
de assá-las. Isso mesmo, ao lavar a carne você re-
tira os nutrientes que são solúveis em água. Se o 
seu receio é que a mesma tenha bactérias, pode 
ficar tranquilo, o próprio processo de assá-la se 
encarrega disso. 

Dica de especialista
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Ricardo Consentino
Stephano Parrilla



A história 
das facas

gastronomia

Fonte: Sociedade da Mesa 

Quando falamos de 
gastronomia, nem sempre 
pensamos em todos os aces-
sórios e ferramentas que nos 
auxiliam a preparar os mais 
diversos pratos. Mas entre 
todos eles as facas ganham 
destaque, isso devido a sua 
rica história que já chega a 

2 milhões de anos! Isso mes-
mo, as facas fazem parte da 
história da humanidade, 
como ítem que auxiliava na 
sobrevivência nos mais di-
versos sentidos, como com-
bates, caça e construções. E é 
sobre é história tão rica que 
vamos falar nessa matéria. 

As primeiras facas eram feitas de pedras lascadas 
que eram afiadas para que pudessem realizar os 
cortes, com o passar do tempo foram ganhando 
cabos de couro e madeira, para a proteção das 
mãos. Posteriormente, começaram a ser produ-
zidas em metais como cobre e bronze, estudiosos 
apontam que as facas ganharam o formato que 
conhecemos hoje há cerca de 500 mil anos. 
Já no Império Romano, as facas ganharam ares 
de sofisticação e faziam parte dos banquetes, 
bem como, de sacrifícios oferecidos aos Deuses. 
E para se ter uma ideia do valor das  facas na 
Antiguidade, era muito comum que seus donos 
fossem enterrados com as mesmas. Como ve-
mos, as facas eram um artigo de luxo e por mui-
to tempo somente a  nobreza e os muito ricos 

tinham acesso às mesmas. Foi na Idade Média 
que surgiram as primeiras fábricas de cutelaria 
na Europa. 
Mas as facas não pararam em evoluir, em 1660 
o então rei da França Luís XIV  proibiu a pro-
dução de facas pontiagudas, consequentemente 
elas passaram a ter somente um lado afiado o 
que criou  a separação definitiva da faca de mesa 
das facas de caça/arma. Os japoneses também 
contribuíram muito para a história das facas, 
lá elas estão atreladas à evolução das espadas 
dos samurais . As tradicionais facas japonesas 
são feitas de aço-carbono e as mais modernas 
enriquecidas de molibdênio e vanário, o que 
possibilita que as mesmas cortem até mesmo as 
cascas mais duras como se fossem algo macio. 

Evolução
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Photo by Manki Kim on Unsplash

A cutelaria moderna também não para 
de se reinventar, depois da populari-
zação do aço inoxidável, as facas de 
cerâmica apareceram como a grande 
novidade. Essas são leves, resistentes e 
jamais perdem o fio, bem como as de ti-
tânio (nova tendência) que também não 
enferrujam ou mancham. Ambas foram  
lançadas na Alemanha e se popularizam 
cada vez mais em todo o mundo, graças 
às características já citadas. Mas as novi-
dades não param por aí, os novos designs 
também  se encarregam de modernizar 
cada dia mais esse utensílio que como vi-
mos, tem uma história riquíssima e mais 
utilidades do que se pode imaginar.  

As últimas novidades
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Fontes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carne
http://historiadomundo.uol.com.br/pre-historia/ali-
mentacao-na-prehistoria-e-evolucao.htm
http://www.planetaeducacao.com.br/portal/artigo.
asp?artigo=179
De Herbívoros a Carnívoros
A Alimentação nos Primórdios da Pré-História
(Prof. Dr. João Luís de Almeida Machado)
Bíblia do Churrasco

No processo de evolução, 
uma das modificações mais ex-
pressiva é a alteração na locomo-
ção dos hominídeos, que deixam 
de ser quadrúpedes e se tornam 
bípedes, passando a andar apoia-
dos apenas nas pernas. Essa alte-
ração libera as mãos permitindo 
que elas possam manusear os 
elementos disponibilizados pela 
natureza com maior regularida-
de, apropriando-se de noções 
a respeito do mesmo (peso, ta-
manho, resistência), verificando 
utilizações possíveis, adaptando 
a suas necessidades e constituin-
do, dessa maneira, suas primei-
ras ferramentas.

Essas alterações implicam 
novidades no cotidiano e nas 
relações entre os hominídeos e 
o mundo que os cerca. A carne, 
por exemplo, a princípio era 
consumida crua. Era natural que, 

com o passar do tempo, tendo o 
homem descoberto as alterações 
promovidas pelo fogo nas carnes 
(ficavam mais macias, apresen-
tavam um sabor mais agradá-
vel, tornavam-se mais fáceis de 
serem rasgadas pela dentição 
durante a mastigação) e, tendo 
se apropriado das técnicas que 
permitiam a produção do fogo, 
se regularizasse ações de cozi-
mento.

De acordo com pesquisas di-
vulgadas nos mais recentes traba-
lhos de História da Alimentação, 
os hominídeos daquele perío-
do teriam descoberto algumas 
reações promovidas pelo fogo 
em relação aos alimentos ao en-
contrarem carcaças de animais 
mortos durante incêndios nas 
florestas e terem se alimentado 
desses restos. Esses estudiosos 
afirmam que, após nossos ante-

passados aprenderam a dominar 
o fogo, acabaram, acidentalmen-
te, descobrindo nosso querido 
churrasco. Eles notaram que a 
carne, assada ao fogo, além de 
possuir um sabor melhor, pode-
ria ser conservada por mais tem-
po sem se deteriorar. Ao longo 
dos séculos, diversos outros fato-
res influenciaram diretamente a 
história do churrasco. Ainda na 
pré-história, o homem primitivo 
iniciou a domesticação  e criação 
dos primeiros animais, como ove-
lhas, bois, porcos, entre outros e 
assim descobriu novos métodos 
de cocção e preservação dos ali-
mentos (como a salmoura). 

da Carne - parte II
Os primódios
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O diretor mexicano Guillermo Del 
Toro, lançou  em parceria com a marca Pa-
trón uma tequila com seu nome. A caixa, 
com um design muito particular, tem uma 
garrafa de 75cl de tequila de reserva e outra 
com 100ml de licor de laranja que serve para 
misturar com a tequila. Segundo o seu cria-
dor, mais do que uma bebida essa edição é 
um verdadeiro ritual.  

Edição especial com 36 meses de con-
tato com as leveduras (sur lies), o que lhe 
oferece, top persistência, cremosidade e ele-
gância. Elaborado com as Castas Francesas 
de cabernet sauvignon, merlot e chardon-
nay, safra 2014.  

Barzinho
Tequila Guillermo Del Toro -  Patrón 

Champenoise Branco “Nature”

Não é somente de comida que 
a experiência gastronômica se faz, as 
bebidas podem aparecer como ape-
ritivo ou parte da harmonização de 
uma refeição, mas com toda a certeza 
elas têm um papel muito importante 
nesse processo. E são elas que ganham 
destaque na nossa seção “Barzinho”  

gastronomia
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A bebida preferida  do escritor Ernest He-
mingway é originária da Cuba, mas já caiu nas 
graças dos mais diversos paladares. Refrescante, 
combina com festas na piscina e almoços leves. 

Ingredientes: 
• 1 dose de rum branco
• 1 colher (sopa) de açúcar
• Suco de 1 limão
• 1/2 copo de água com gás (cerca de 100 ml)
• 1 ramo de hortelã (ceca de umas 10 a 12 folhas)
• Gelo picado a gosto

Como fazer:
Coloque no copo onde vai ser servido o 

drink, os 4 últimos ingredientes. Amasse bem o 
hortelã (esse é o segredo do bom mojito). Adicio-
ne o rum e o gelo.  

Drinks
Mojito Até mesmo as combinação 

mais simples podem criar drinks 
inesquecíveis, selecionamos aqui 
receitas que vão lhe ajudar a am-
pliar o repertório  do seu Barzi-
nho pessoal. 
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Nesta primeira edição da Golfe&Lazer 
Gourmet,  vamos apresentar uma nova geração 
de mercados espanhóis, lugares de comida sabo-
rosa e uma grande variedade de produtos frescos. 
Na Espanha, existem muitos desses mercados 
com propostas gourmet da cozinha típica das re-
giões . Entre os mais conhecidos estão, San Mi-
guel e o de San Antón, em Madri; La Boqueria, 
símbolo de Barcelona; Santa Caterina y Princesa, 
em Barcelona; San Agustín em Toledo; Mercado 
Victoria em Córdoba; Lonja del Barranco em Se-
villa; Estación Gourmet de Valladolid; Mercado 
Central de Valencia; Mercado del Puerto em Las 
Palmas de Gran Canaria; Mercado Colón em Va-
lencia; Mercado de la Merced em Málaga; Puerta 
Cinegia Gastronómica em Zaragoza.

Nesta matéria vamos falar sobre alguns des-
ses mercados gourmets, assim na sua próxima vi-
sita ao país você contará também com um belo 
guia gastronômico. 

Mercados Gourmets

na Espanha

Localizado no centro turístico de Madrid, 
este edifício emblemático é um mercado tradicio-
nal (o único construído em ferro que sobreviveu 
até os dias atuais) que hoje respira modernidade 
e tem produtos de alta qualidade. Oferece uma 
infinidade de possibilidades: faça as compras diá-
rias, participe de atividades e exposições, prove 
produtos, caminhe, tome uma bebida.

O Mercado de San Miguel pretende ser um 
reflexo da pluralidade gastronómica da Espanha 
e tornar-se um Centro Culinário de Cultura que 
também acolhe cursos, apresentações, feiras, etc. 
Graças à sua ampla programação, é perfeita para 
o lazer diurno e noturno, pois também tem bares 
de vinho e bares onde você pode saborear as fa-
mosas tapas. 

Mercado de San Miguel 

Localização: Plaza de San Miguel (junto à 

famosa Plaza Mayor),Madrid. l 

gastronomia
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É o mercado mais famoso e pitoresco de 
Barcelona. Este espaço emblemático da cidade, 
que ocupa o que era o pátio da antiga igreja de 
Sant Josep, foi inaugurado em 1836. Inicialmente 
o mercado era ao ar livre, e consistia em barra-
cas de vendedores ambulantes e agricultores, que 
vendiam diretamente seus produtos na rua. Mas 
em 1914 o recinto foi finalmente coberto.

O exterior da Boqueria é feito de estrutura 
metálica e vidro. Mas é o seu interior que cha-

ma a atenção e torna esse mercado, famoso pela 
qualidade e diversidade de seus produtos de todo 
o mundo, um lugar recomendado para visitar. A 
melhor coisa para sentir a sua atmosfera peculiar 
é andar entre as suas bancas de frutas e legumes, 
peixes e carnes, chegar perto de seus bares e res-
taurantes e apreciar a mistura de sons, cheiros e 
sabores.

La Boqueria 

Localização: La Rambla, 91, Barcelona. 
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Este grande edifício modernista foi inaugu-
rado em 1928, embora seu prédio tenha sido pro-
jetado em 1914. O Mercado Central de Valência 
ocupa mais de 8.000 metros quadrados e possui 
dois andares, onde predomina um estilo pré-mo-
dernista eclético. O seu impressionante telhado é 
composto por cúpulas originais e inclinados em 
diferentes alturas, enquanto o interior é coberto 
com vários materiais, como ferro, madeira, cerâ-
mica e azulejos policromos. A beleza do conjunto 
se destaca especialmente graças à luz que filtra 
através de diferentes pontos através do teto e dos 
vitrais.

Dividida em dois andares, a Lonja del Bar-
ranco abre as portas para um mercado gourmet 
atraente que sobre as fundações de um edifício 
histórico, oferece hoje uma combinação gastro-
nômica, lúdica e cultural equilibrada.

Mais de 1.200 metros quadrados de área e 
uma variedade de peixes fritos, frutos do mar, 
ensopados, charcutaria, frango assado, empana-
das, queijos, sushi, pizza, carnes, sorvetes, delica-
tessen, flores e livros, azeites, frutas, arroz, bolos, 
vinhos e coquetéis. Além disso, apresentações 
musicais e teatrais, exposições de arte e fotogra-
fia, conferências, cursos, workshops e demonstra-
ções de culinária são alguns dos eventos culturais 
que você pode encontrar se visitar o local. 

Mercado Central de Valência 

Mercado Lonja del Barranco 

Localização: Plaza Ciudad de Brujas, s/n, Valência.V

Localização: Arjona, s/n, Sevilla. 
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O mercado de La Merced é um mercado 
gourmet localizado no centro de Málaga, ao lado 
da praça com a qual compartilha seu nome. Mo-
derno e cosmopolita, é um mercado muito dife-
rente se compararmos com os tradicionais que 
existem na cidade, devido aos seus múltiplos es-
tilos culinários.

Vinho, cerveja, presunto, queijo, azeitonas e 
picles e produtos como arroz, carne, peixe, cro-
quetes ou tortilhas de batata são o que podemos 
encontrar neste mercado. Sem esquecer as sobre-
mesas, que também têm um lugar de destaque. O 
mesmo acontece com a culinária internacional: 
japonesa, italiana, brasileira, argentina, etc.  

A Puerta Cinegia faz parte do centro da ci-
dade de Zaragoza, um epicentro da vida social, 
e recreativa. É a porta de entrada para uma rede 
de ruas estreitas e movimentadas que vizinhos, 
visitantes e turistas passam conjugando um expe-
riências turística, cultural, histórica e gastronô-
mica da  cidade.

Após um estudo arqueológico os elementos 
monumentais agora podem ser vistos, restaura-
dos e integrados em um exemplo harmonioso 
de coerência entre o estilo moderno e o respeito 
pelo passado.

Mercado de La Merced

Puerta Cinegia Gastronómica

Localização: Calle Merced, 4, Málaga

Localização: Calle Coso nº 35, Zaragoza. 

gastronomia
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PROJETS
CONSTRUTORA

BEM-ESTAR AQUI

O apartamento tem 97 metros quadrados no bairro Itacolomi com 3 quartos sendo
2 suítes e 3 banheiros. 
Possui sacada. Churrasqueira para você aproveitar nos momentos de descontração.
Elevador que garante o transporte das suas malas e compras.

Localização privilegiada 

Características ·E levador ·S acada ·I nterfone ·P erto de vias de acesso
·C hurrasqueira ·G aragem ·Á rea de serviço

Apartamentos com 03 dormitórios, sendo
02 suítes na quadra do mar.

*Consulte Planos Direto com a Construtora  * Descontos interessantes para pagamentos à vista.
Perspectiva meramente ilustrativa. Consulte memorial descritivo. Incorporação: R-12-4.827,8

Av. Nereu Ramos, 4204, Itacolomi (Esq. c/ rua 2850)

Balneário Piçarras - SC - projets@construtoraprojets.com.br

PARA MAIS
INFORMAÇÕES
CONSULTE UM

DE NOSSOS

CORRETORES
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Caderno Especial 

Foto: Marlon Delai
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O verão deixou boas lembranças para os sócios do JIC, como mos-
tra o demonstrativo de saída de embarcações, foram ao todo 1047 saídas 
entre novembro 2017 e março de 2018. O inverno se aproxima, mas o que 
buscamos é que o Clube continue movimentado, recebendo especialmen-
te os seus sócios para confraternizações, pescarias, navegadas e velejadas.

É importante ressaltar que o Joinville Iate Clube vem investindo 
muito em infraestrutura social e náutica, de acordo com as necessidades 
observadas e muita das vezes apontadas pelo próprio sócio. A construção 
de um novo trapiche é uma delas, em breve ele trará mais espaço e con-
forto para atracar nossas embarcações.

Para dar continuidade à movimentação, o clube promove tradicio-
nais eventos durante o ano na Baia Babitonga. Um deles é a realização do 
Torneio de Pesca Embarcada – Topembar no dia 26 de maio, que já está 
na sua XLII edição. Na última edição foram mais de 130 inscritos e a meta 
é aumentar a participação dos sócios do clube.

O JIC também apoia outros eventos náuticos a pedido dos seus só-
cios como o Ranking Norte Catarinense de Monotipos, com a realização 
de duas etapas no clube e o Ranking promovido pela Flotilha Norte Ca-
tarinense de Veleiros de Oceano, que realiza todas as suas regatas na baía. 
No mês de abril tivemos a retomada da realização de campeonatos de 
vela de Radio Controle, evento que contou com a participação de veleja-
dores de diversas cidades de SC, PR, RS e RJ.

O lazer e o esporte contam com o apoio institucional do JIC desde 
sua criação, prova disso é a continuidade da Escola de Vela, que em 2018 
completa 30 anos e forma aproximadamente 80 velejadores por ano, nos 
níveis básico, intermediário e avançado e detém grande importância so-
cial em nossa cidade. O grande desafio é poder manter os jovens veleja-
dores competindo e buscando títulos, mas este será o tema de uma nova 
mensagem deste Diretor de Esportes.

Bons ventos!

Adam Max Mayerle
Diretor de Esportes do JIC

CONSELHO DELIBERATIVO

Mandato 2015/2018
Acyr Leye

André Bornschein Silva
Antonio Carlos Minatti

Eugênio Alberto Fleischer
Gert Heinz Schulz

Rubens Moura
Waldir Harger

Mandato 2016/2019
Celso Kupsch
Rubens Petry
Ivo Birckholz

Edmundo Kochmann Júnior
Marcelo Hack

José Mário Gomes Ribeiro
Alberto Raposo de Oliveira

Mandato 2017/2020
Jackson Hertenstein

Marco Antonio Corsini
Günther Oswaldo Weber

Johni Luiz Post
Felipe Hansen

Fernando Mazzolli
Emerson Bentes de Freitas

DIRETORIA

Comodoro
Ivo Brickholz

Vice-Comodoro
Klaus Driesnack

Diretor Secretário
José Mário Gomes Ribeiro

Diretor de Patrimônio
Edson Fajardo Nunes da Silva

Diretor Financeiro
Edmundo Kochman Júnior

Diretor de Esportes
Adam Max Mayerle

Diretor Cultural
 Rosalvo Medeiros
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No dia 14 de abril, o Join-
ville Iate Clube em parceria com 
a Flotilha Norte Catarinense de 
Oceano promoveram a Regata 
Comemorativa ao  Centenário 
da Delegacia da Capitania dos 
Portos de Santa Catarina em 
São Francisco do Sul. A Regata 
contou com duas provas com 
percurso triangular próximo ao 
centro histórico de São Francis-
co do Sul, para as  classes RGS A, 
B e C e Bico de Proa. 

 Regata Centenário da Delegacia da Capitania 
dos Portos em São Francisco do Sul

Fotos: Cintia Pereira



Joinville Iate Clube
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Na ocasião, o Capitão dos Portos de Santa 
Catarina Emerson Gaio Roberto, falou sobre a im-
portância  do evento. “A Regata foi um sucesso e 
uma excelente oportunidade da Marinha do Brasil 
se aproximar da comunidade marítima da região”, 
afirmou. Você confere os resultados abaixo:

REGATA CENTENÁRIO
 

CLASSE RGS A
(Resultado Geral da etapa Abril/2018)

1º lugar Katana II
2º lugar Azzurro
3º lugar Kraken

RESULTADO GERAL DA ETAPA ABRIL/2018 
1º lugar Katana II
2º lugar Azzurro
3º lugar Brasil 31
4° lugar Kraken

5° lugar JackDawn
6° lugar Catarina

7° lugar Ariel

CLASSE RGS B
(Resultado Geral da etapa Abril/2018)

1º lugar Brasil 31
2º lugar JackDawn
3º lugar Catarina

CLASSE RGS C - CRUZEIRO
(Resultado Geral da etapa Abril/2018)

1º lugar Ariel

 

CLASSE BICO DE PROA
(Resultado Geral da etapa Abril/2018)

1º lugar Felicitá
2º lugar Jah

3º lugar Vicky
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No dia 16 de abril, a Delegacia da Capi-
tania dos Portos de São Francisco do Sul co-
memorou os seus 100 anos. Para comemorar a 
data diversos eventos (entre eles a Regata) fo-
ram promovidos, como uma exposição artística; 
uma apresentação da  Banda de Música dos Fu-
zileiros Navais do Rio Grande do Sul no Cine 
Teatro X de Novembro; e ainda o lançamento 
do livro Centenário Capitania e do Selo Come-
morativo do Centenário. 

CAPITANIA DOS PORTOS 

CELEBRA 100 ANOS DE HISTÓRIA 

Joinville Iate Clube



A moda náutica não é só tendência para os 
amantes da navegação desde que foi populariza-
da pela estilista Coco Chanel na década de 20. 
O navy, como é chamado pelos fashionistas, se 
mantém em alta desde então, graças a sua sim-
plicidade que está intimamente ligada à elegân-
cia.  E é por isso que a partir dessa edição, vamos 
trazer as  últimas novidades da moda náutica 
para você leitor da Golfe & Lazer Gaivota, que 
ama o mar, mas também não abre mão de estar 
sempre no melhor estilo. 

Safhari Show Room 
Rua Deodoro 226 sala 301 Floripa | Brasil 
Whatsapp (48) 99622-1007 | vendas@safharistore.com.br
Atendimento com hora marcada. 

Moda náutica 

Mantendo o estilo 
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O estilo navy moderno foge também das  cores mais 
comuns como o azul marinho, branco e vermelho. E 
esse vestido amarelo é a prova de que vale a pena 
arriscar.  Vestido: R$ 369,00.

Esse macacão da Safhari Brand 
é o exemplo perfeito de como o 
estilo navy combina com todas as 
ocasiões. Macacão: R$ 369,00.

As tradicionais listras ganham uma nova releitura, 
trazendo ainda mais sofisticação para as peças, como 
nesse conjunto que permite diferentes combinações.  
Blusa Nó: R$ 169,90 e Calça R$ 279,00.



Exovais D´Oro 
Rua XV de Novembro, 1148 - América - Joinville (SC). 
Telefone: (47)  3029-5500 / Whatsapp  (47) 98833-8981
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Almofadas e Mantas de Piquet fio tinto. 

Toalha América, 100% algodão egípcio com barrado 
trabalhado. Um clássico!

Toalha Baby Skin, ultra macia e fofa, com detalhe 
triplo no barrado que deixa um charme todo 
especial.

Os amantes do mar também podem inves-
tir em acessórios descontraídos e modernos para 
ter sempre à mão. 



A Volvo Ocean Race (VOR) chegou pela 
terceira vez em Itajaí (SC) , a única cidade da 
América Latina a receber o maior evento de 
regata do mundo e a mais longa competição 
esportiva do planeta. Nela, os velejadores per-
correm 5 continentes em oito meses de prova. A 
largada aconteceu no dia 22 de outubro de 2017 
na cidade de Alicante na Espanha. E as 439.876 
mil pessoas que passaram pela Vila da Regata, 
em Itajaí, comprovaram em números o sucesso 
desta edição. 

Entre 5 e 22 de abril, o evento teve um impac-
to econômico estimado de R$ 82 milhões, segundo 
expectativa dos organizadores do Itajaí Stopover. 
“Foi um grande desafio, porém muito positivo. As 
outras edições já tinham sido muito bem avaliadas 
pela organização internacional e, com isso, tínha-
mos que atender a estas expectativas. Agora é es-
perar pelo andamento das próximas tratativas. Há 
uma grande possibilidade de, mais uma vez, rece-
bermos a Volvo Ocean Race”, celebra o presidente 
do Itajaí Stopover, Evandro Neiva.

Santa Catarina recebe 

etapa da Volvo Ocean Race 
* com informações da oficina das palavras
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O diretor da Volvo Ocean Race, Antonio 
Bolaños afirma estar muito feliz com o resul-
tado da parada brasileira, principalmente pela 
participação do público e êxito comercial obti-
do pela regata. Ele comenta que somente com a 
definição final de percurso e novidades previstas 
é que será informado oficialmente quais cidades 
farão parte da próxima edição da competição. 
“Provavelmente em julho de 2019 é que teremos 
este anúncio oficial”, relata Bolaños.

Na Vila da Regata, nos últimos 18 dias, 
o que se observou foi um público brasileiro e 
estrangeiro acompanhando as diferentes ativi-
dades oferecidas em uma programação que con-
templou educação ambiental e náutica, lazer e 
gastronomia. Neste último item, destaque para 

a grande aceitação do cardápio oferecido pelos 
restaurantes da área gastronômica, com diversas 
opções, incluindo pratos locais que resgatam a 
festa típica da cidade, a Marejada.

A 13ª edição (2017-2018) levará as 
equipes a cruzar 45.000 milhas náuticas 
através de quatro oceanos, cinco continen-
tes e 12 cidades sede, que são:

• Espanha - Alicante;
• Portugal - Lisboa;
• África do Sul - Cidade do Cabo;
• Austrália - Melbourne;
• China - Guangzhou;
• China - Hong Kong;
• Nova Zelândia - Auckland;
• Brasil - Itajaí;
• Estados Unidos - Newport;
• País de Gales (UK) - Cardiff;
• Suécia - Gotemburgo;
• Países Baixos - Haia.
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CIDADES 



Team AkzoNobel
Skipper – Simeon Tienpont
 
Dongfeng Race Time
Skipper- Charles Caudrelier
 
Mapfre
Skipper – Xabi Fernández
 
Vestas
Skipper – Charlie Enright
 
Sun Hung Kai Scallywag
Skipper – David Witt
 
Clean Seas
Skipper – Dee Caffari
 
Team Brunel
Skipper – Bouwe Bekking

EQUIPES PARTICIPANTES 
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Com a participação de 500 pessoas, o semi-
nário técnico-científico O Futuro dos Oceanos: 
Combate ao Lixo do Mar teve um importante 
marco que foi a assinatura da Carta Compromis-
so de Mares Limpos. O documento firma parceria 
entre a Organização das Nações Unidas (ONU) 
e o município, primeira cidade brasileira a assu-
mir o compromisso. O documento prevê quatro 
pontos de atuação: trabalhar no sentido de pu-
blicar novas leis, em conjunto com os municípios 
vizinhos, para criação de uma política regional 
de combate ao lixo no mar; informar os cidadãos 
de Itajaí sobre a importância deste tema, através 
de campanhas de educação ambiental, palestras, 
seminários e workshops; encorajar e fomentar a 
iniciativa privada para que realizem práticas sus-
tentáveis que visem a redução do lixo marinho, 
especialmente o plástico; e minimizar o uso de 
plástico nas atividades do executivo municipal. 

AÇÕES DE SUSTENTABILIDADE 

FOCARAM UM FUTURO PROMISSOR



Os alunos da Escola de Vela do JIC tive-
ram a oportunidade de conhecer as atrações da  
Vila da Regata. No dia 20 de abril, as classes 
Optimist e Laser 4.7 foram até Itajaí  para  ver 
de perto os veleiros,  conhecer mais sobre a his-
tória da Regata e os desafios enfrentados pelos 
velejadores participantes. 

Durante a visita os alunos, que têm entre 
09 e 17 anos,  conheceram as equipes participan-
tes e puderam  inclusive, conversar com a única 
brasileira participante da VOR, Martine Grael 
da equipe Team AkzoNobel. Além disso, visita-
ram o estande da Marinha do Brasil; o planetá-
rio digital; a exposição da réplica dos veleiros 
usados na competição, onde foi possível visuali-
zar todo o seu interior e equipamentos. 

Alunos da Escola de Vela 

do JIC visitam Vila da Regata 
Alunos das classes Optimist e Laser 4.7 

Joinville Iate Clube
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Segundo Luciano Saraiva, instrutor técnico de 
vela , o contato das crianças que estão  iniciando 
neste universo  estimula a participação nas ativida-
des da Escola e os estimula  a se imaginarem  parti-
cipando  no futuro de uma competição nacional ou 
até mesmo internacional. 

Os alunos da Escola de Vela do 
JIC com Martine Grael. 

Os alunos conheceram também  o velejador Torbem Grael, pai da Martine.
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O Joinville Iate Clube (JIC) recebeu nos 
dias 28 e 29 de abril os velejadores da VI Copa 
Brasil Classe Marblehead – 1ª Etapa. No total, 15 
barcos participaram do evento, representando 
as cidades de Joinville, Porto Belo, Santo Amaro 
da Imperatriz, Blumenau, Porto Alegre, Rio de 
Janeiro e Curitiba.

Os veleiros desta classe, conhecidos como 
M, têm casco com 1,28 metros de comprimen-
to e um mastro de 2,20 metros, com duas velas. 
Eles são equipados com um equipamento de rá-
dio-controle e velejam somente com os ventos. 
“Temos regras internacionais de regata à vela”, 
destaca João de Deus Assis Filho, competidor e 
organizador da etapa no JIC.

As regatas foram realizadas em frente ao 
cais do JIC, em um percurso determinado pe-
las boias distantes em 150 metros.  “As regatas 
consistem em partir entre duas boias que eram 
alinhadas com o cais para uma perfeita visão de 
todos os competidores”, destaca João.

 As embarcações partiram rumo à boia 1 e 
retornaram até a boia 2. O objetivo era comple-
tar duas voltas e chegar entre as duas boias de 
partida. Nos dois dias, o vento ficou entre 10 a 
12 nós, direção Nordeste. João destacou que a 
maior dificuldade enfrentada foi a maré de lua 
que estava bem forte. Durante os dois dias de 
competição aconteceram 25 regatas. “Ao final, 
os velejadores com menor número de pontos 
perdidos foram os melhores colocados”, finaliza.

Roberto Assis ocupou a 15ª colocação em 
razão de ter ficado na organização do evento. Já 
Eduardo da Silva e Gustavo Wiemes de Souza, 
alunos da escola de Vela do JIC, assumiram os 
papéis de juízes da regata. 

No último fim de semana, 15 embarcações competiram na Baía Babitonga

Comprimento do Casco:1,27m
Boca Máxima:livre
Bulina ou Quilha livre 

CARACTERÍSTICAS DA EMBARCAÇÃO

JIC recebe velejadores pela 
VI Copa Brasil Classe Marblehead 
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JIC recebe casal de 
velejadores da Geórgia 

O Joinville Iate Clube (JIC) recebeu na se-
mana do dia 19 de fevereiro o veleiro Selenita, 
a bordo o casal da Geórgia (Europa Oriental), 
Irakli Metreveli e sua esposa Tamta Botsvadze. 
A viagem começou na França, onde o veleiro 
modelo Boreal 47 feito de alumínio e desenha-
do por Jean Francois Eeman Boreal, foi cons-
truído. 

No Brasil Irakli  e Tamta, ambos médicos 
cardiologistas em seu país de origem, conhe-
ceram cidades da Bahia e do Rio de Janeiro e 

devido ao mau tempo acabaram em Joinville, 
que se tornou uma das mais agradáveis para-
das segundo o casal. “O JIC tem uma estrutura 
excelente, não vi nada igual em outro lugar du-
rante minhas viagens pelo mundo nos últimos 
2 anos”, afirmou Irakli. 

As belezas naturais e a hospitalidade das 
pessoas também foi citada pelo casal como pon-
tos altos da passagem pelo Brasil. A viagem a bor-
do do Selenita continuou rumo ao Chile, mas o 
destino final de Irakli  e Tamta é o Alasca. 



Joinville Iate Clube 
promove Chef´s Day 
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No dia 21 de fevereiro, o Joinville Iate Clube 
promoveu em parceria com o Clube Golfe&Lazer a 
primeira edição do Chef´s Day, que teve como tema 
Mestre Churrasqueiro. Na ocasião, os sócios do JIC 
tiveram a oportunidade de ampliar seus conhecimen-
tos sobre a arte de fazer um bom churrasco, degustar 
algumas das melhores carnes que existem no merca-
do, e confraternizar com antigos e novos amigos. 

Fábio, Jackson, Chef Ricardo e  Antônio Carlos Minatti

Rubens Moura e Fábio 
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Marco Aurelio Colella Ferro, Fábio e Luís Carlo Colella Ferro

De pé,  da esquerda para direita: Fábio Trisotto, Fernando Mazzolli, Thiago Borba, Jackson Hertenstein, José Mário Gomes Ribeiro, Antônio 
Carlos Minatti, Ivo Birckholz, Ivo Romeu Grawe, Edson Fajardo Nunes da Silva, Emerson Bentes de Freitas. Agachados,  da esquerda para 
direita: Luís Carlo Colella Ferro, Edmundo Kochman Júnior, José Roberto Vieira Seberino, Adam Max Mayerle e Marco Aurelio Colella Ferro.
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Entre os dias 14 e 22 de abril, o Rio de 
Janeiro realizou o  maior evento náutico da 
América Latina o Rio Boat Show, em um dos 
pontos turísticos  mais badalados da cidade, a 
Marina da Glória. Reunimos aqui alguns dos 
principais lançamentos apresentados no even-
to, que acelerou  o coração dos amantes do 
mundo náutico. 

Joinville Iate Clube

O estaleiro Lanchas Coral apresentou seu 
modelo de 36 pés com hardtop. A Coral 36 HT 
é uma evolução da 36 C e traz áreas integradas, 
espaço gourmet na praça de popa a bombordo, 
mesa para refeições acompanhada de sofá com 
encosto rebatível no cockpit, chaise a bombor-
do, banco duplo no comando e solário de proa.

CORAL 36 HT

Comprimento - 10,97 M
Boca - 3,05 M
Pontal - 1,90 M
Combustível/ água - 350L / 220 L
Motorização Mínima - 225 HP
Motorização Máxima - 600 HP
Capacidade dia/noite - 14 / 4 PASS

Dados técnicos

Mais informações: 
www.lanchascoral.com.br

Rio Boat Show apresenta as 

últimas novidades do mundo náutico 
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A filial brasileira da Azimut Yachts também 
trouxe novidades, o Azimut 74. O modelo de 
luxo tem como inovação o uso de fibra de car-
bono pura em parte de sua superestrutura.Com 
mais de 22,5 metros de comprimento, o modelo 

conta com três pavimentos, quatro suítes e uma 
área total aproximada de 225 m². Em outro espaço 
reservado, a tripulação conta com duas cabines, 
um banheiro e uma lavanderia. A Azimut 74 pos-
sui dois motores MAN V12 de 1400 hp cada.

(AA) Comprimento máximo LMAX ISO 
8666 (incluso: plataforma da popa, projeção 
de guarda mancebo, cone da âncora e defen-
sas) 22.64 m (74’ 3”)

Velocidade máxima (*) 
32 nós
Velocidade do cruzeiro (*) 
26 nós
Consumo com velocidade máxima (*) 
520 l/h
Consumo com velocidade de cruzeiro (*) 
380 l/h

Cabines 
4 + loc. tripulação + 1 cab. tripulação
Camas 
8 + 2 área da tripulação
Banheiros
4 + 1 área de tripulação
Material de construção
Fibra de vidro + carbono
Designer Externo 
Stefano Righini
Decorador de interiores
Arquit. Carlo Galeazzi

AZIMUT 74 

Dados técnicos

Rendimento

Layout e construção

Mais informações: 
WWW.azimutyachts.com.br
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Lançada durante o Rio Boat Show, a Triton 
520 Fly é a evolução do modelo de 50 pés da mar-
ca, com um projeto totalmente atualizado tanto 
em seu design exterior quanto interior. Entre as 
novidades, a configuração interna com três ca-
marotes - com uma suíte à meia-nau e mais um 
banheiro. Com mais de 15 metros de comprimen-
to, o modelo tem capacidade para receber até 16 
pessoas durante o dia e 6 em pernoite. 

Comprimento total.= 15,60 m
Boca Máxima = 4,00 m
Capacidade Tanque Combustível = 1050 litros
Capacidade Tanque de Água = 400 litros
Motorização: 2x D6 370hp a 2 IPS 600
Calado do Casco = 0,70 m
Passageiros = 16 diurno / 6 pernoite
 ngulo “V” da Popa (Deadrise) = 20º
Peso do Casco Básico com Motor = 16.500 Kg
Pé direito da Entrada da Cabine = 2,00 m
Pé direito Suíte Máster = 1,90 m
Pé direito dos banheiros = 1,90 m
Pé direito no Cockpit. = 2,00 m

TRITON 520 FLY

Dados técnicos

Mais informações: 
Www.Tritonboats.Com.Br



A Armatti 330 tem 10,15 m de compri-
mento e foi pensada tanto para quem deseja 
ingressar no mercado náutico, quanto para o 
navegador que deseja fazer um upgrade. O mo-
delo possui design esportivo e linhas arrojadas e 
pode receber até 12 convidados de dia e quatro 
em pernoite.

A Fishing 320 CC é ideal para quem gosta 
de passeios com a família ou de praticar espor-
tes, como a pesca. É uma embarcação feita para 
navegar bem em águas agitadas, devido ao dese-
nho de seu casco.

ARMATTI 330 COUPÉ

FISHING 320 CC 

Tipo- Fibra
Comprimento- 9.6 m
Boca- 3.05 m
Tamanho- 32 pés
Combustível- 650

Nº de Passageiros- 12
Tanque de Água-100
Peso do Casco- 3.200 Kg
Calado-0.50 m

Dados técnicos

Mais informações:  www.bombarco.com.br

Comprimento - 10,15m
Boca - 3,15m
Peso -  3.500kg (c/ menor motor)
Tripulantes dia/noite - 12 / 04
Combustível/ água doce -  250 L / 160 L
Motorização - 1x 320HP a 2x 200HP

Dados técnicos

Mais informações: 
www.armatti.com.br
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Associação Marina do Sol
Rua União da Vitória, 100 – Bairro: 
Piçarras
83280-000 – Guaratuba – PR
Fone: (41) 3442-1178
e.mail: marinadosol@terra.com.br
Site: www.marinadosol.org

Associação Náutica de Itajaí
Av. Ministro Victor Konder, 1001 – Centro
88301-701 – Itajaí – SC
Fone: (47) 9918-1618
e.mail: contato@culturanautica.org.br

Capri Iate Clube (contrato)
Av. Brasil, 14 – Balneário de Capri
89242-000 – São Francisco do Sul – SC
Fone: (47) 3444-7247
e.mail: secretaria@capriiateclube.com.br
Site: www.capriiateclube.com.br 

Clube dos Jangadeiros
Rua Ernesto Paiva, 139 – Tristeza
91900-200 – Porto Alegre – RS
Fone: (51) 3094-5776
http://jangadeiros.com.br/
e.mail:  jangadeiros@jangadeiros.com.br

Iate Clube Camboriú 
Rua Dom Henrique, 1200
88330-000 – Balneário Camboriú – SC
Fone: (47) 3367-0452
e.mail: iateicc@terra.com.br 

Iate Clube de Caiobá
Av. Silva Jardim, 2611 – Água Verde
80240-270 – Curitiba – PR
Fone: (41) 3342-7010
e.mail: iateclube@icc.org.br
Site: www.icc.org.br

Iate Clube de Guaíba
Av. Guaíba, 777 – Cristal
91760-740 – Porto Alegre – RS
Fone: (51) 3268-0397/3268-0376
e.mail: i.c.g@terra.com.br
Site: www.iateclubeguaiba.com.br

Iate Clube de Paranaguá
Rua Benjamin Constant, 423 – Costeira
83203-450 – Paranaguá – PR
Fone: (41) 3422-5622
e.mail: iateclubepgua@uol.com.br 
ou secretaria@icpgua.com.br 
Site: www.icpgua.com.br 

Iate Clube de Santa Catarina
Veleiros da Ilha
Rua Silva Jardim, 212 – Prainha

88020-200 – Florianópolis – SC
Fone: (48) 32257799 – ramal 222 
e.mail: icsc@icsc.com.br
Site: www.icsc.com.br 

Iate Clube de Santos
Av. República do Líbano, 315 – Ibirapuera
04501-000 – Santos – SP
e.mail: ics@br2001.com.br
Site: www.icsantos.com.br

Iate Clube do Rio de Janeiro
Av. Pasteur, 333 – Urca
22290-240 – Rio de Janeiro – RJ
Fone: (21) 25431244/1086
e.mail: cpd@icrj.com.br
Site: www.icrj.com.br 

Lagoa Iate Clube (LIC)
Rua Hypólio Vale Pereira, 620
Lagoa da Conceição
88062-210 – Florianópolis – SC
Fone: (48) 3232-0088
e.mail: diretoria.lic@hotmail.com 
Site: www.lic.org.br

Marlin Azul Marina Clube (MAMC)
Rua Benjamin Constant, 435 – Oceania
83203-190 – Paranaguá – PR
Fone: (41) 3422-7238

Yacht Club de Ilhabela
Av. Brigadeiro Luiz Antonio, 2729 
10º andar – Conjunto: 1010
01401-000 – São Paulo – SP
Fone: (11) 3884-5313
e.mail: sec-ilha@yci.com.br 

Yacht Clube Itaupu (Y.C.I)
Rua Iate Clube Itaupu, 500 – Riviera 
Paulista – 04928-260 – São Paulo – SP
Fone: (11) 5517-6229
e.mail: secretaria@itaupu.com.br
Site: www.itaupu.com.br

Iate Clube Lagoa dos Ingleses
BR 040 – Km 559 – Nova Limas
Minas Gerais
Fone: (31) 3222-0344
e.mail: iateclubelagoa@terra.com.br 
Site: www.iclimg.com.br

Iate Clube de Itacuruçá
Rua Evelina, 30 – Itacuruçá – Mangara-
tuba
23880-000 – Rio de Janeiro – RJ
Fone: (21) 2680-7310
e.mail: comodoria@icilazer.com.br 

Saída de Embarcações

Outubro – 153
Novembro – 216
Dezembro – 221

Novos sócios

Breno Andreas Hofmann
Esposa: Emili Silveira da Costa

 
Fabio Cadilhe de Almeida Chiarato

Esposa: Melissa Kozera
 

Paulo Cesar da Silva
 

Dhyogo Henryque Phelyppe Scholz dos 
Santos

 
Amandio Lindolfo Fiatkosky
Esposa: Zenaidi Fiatkosky

 
Claudio Luiz Bley do Nascimento

Esposa: Gracia Bley do Nascimento
 

Ricardo Meister Stolf
Esposa: Simone C. R. Stolf

 
André Luis Cardoso

Esposa: Ana Gisley Teixeira Tives 
Cardoso

 
Gabriel Amarante

Esposa: Giovanna F. S. Amarante
 

Ricardo Wilian Wegner
Esposa: Katiane Wegner

 
Jorge André Furtado dos Passos

Esposa: Rafaela Fernandes dos Passos
 

Jonas Fusinato
Esposa: Vanessa Wienhage Fusinato

 
Wilson Zanghelini Filho

Esposo: Carolina Schmidt Zanghelini
 

Fabiano Krüger
Esposa: Ana Carolina Schwarz Krüger

Clubes Conveniados
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