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DREAM FACTORY – We have a relationship guided by trust with our cus-

tomers: they give us their dreams and we are committed to making them 

real. This is how it has always been and it will always be. In this issue of 

our magazine, we go beyond this close relationship with each one of them 

and tell you how an Intermarine is built. We also give tips to our friends, 

clients and readers so they can enjoy more and better their days at sea with 

those they love – including the pets that embark with us on the boat and 

in life. In addition, we give suggestions of music, drinks, snacks and even 

maintenance advice: everything you need so your boat remains a true dream.

FÁBRICA DE SONHOS

PREZADO AMIGO,

ROBERTA RAMALHO

Temos com nossos clientes uma relação pautada pela confiança: eles nos 

entregam  seus sonhos e nós nos comprometemos a realizá-los, fielmente. 

É assim desde sempre e assim sempre será. Nesta edição da revista, vamos 

além dessa relação íntima com cada um e contamos como uma Intermarine 

é construída, além de dar dicas para que nossos amigos, clientes e leitores 

possam aproveitar mais e melhor os dias ao mar ao lado de quem se ama 

– inclusive os pets, que embarcam conosco na vida e no barco. São su-

gestões de músicas, drinks, petiscos e até conselhos de manutenção: tudo 

pensado para que a sua embarcação continue sendo um verdadeiro sonho.
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FOTOS: MARCELO DONATELLI

MERGULHAMOS NOS BASTIDORES DO MAIOR ESTALEIRO 

DO PAÍS PARA SABER DETALHES DA PRODUÇÃO DOS 

YACHTS MAIS DESEJADOS DO BRASIL

INTER
VIEW
WE GO BEHIND THE SCENES OF THE BIGGEST SHIPYARD 

IN THE COUNTRY TO KNOW EVERYTHING ABOUT THE 

PRODUCTION OF THE MOST DESIRED YACHTS IN BRAZIL

T H E  I N T E R  V I E WT H E  I N T E R  V I E W
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CONFISSÕES 
DE BACKSTAGE

DIRETOR INDUSTRIAL DA INTERMARINE, ROGÉRIO BRAGA FALA 

SOBRE AS ETAPAS DE PRODUÇÃO DAS EMBARCAÇÕES DO ESTALEIRO

Depois de vivenciar os mais diversos cargos e áreas na Intermarine, Rogério Braga assumiu a po-

sição de diretor industrial e se tornou o responsável por uma equipe composta por cerca de 300 

colaboradores sob seu comando direto. Membro do estaleiro desde junho do ano 2000, Braga 

conta que começou a carreira na empresa como analista de Operações Industriais na área de 

Planejamento de Produção, e que toda a experiência que acumulou ao longo desses anos lhe são 

muito úteis na rotina de sua atual função. “Por eu ter atuado ativamente em diferentes frentes, 

desenvolvi uma visão estratégica de todos os processos e fluxo de informações da Intermarine”, 

conta Rogério, que nos revelou ainda alguns detalhes da produção do maior estaleiro do país. 

Todos os barcos Intermarine passam pelas mesmas etapas de construção? Quais são 

elas? Sim, todas as embarcações seguem basicamente as mesmas sete etapas de produção: 

laminação, pré-montagem, acabamento e montagem (dividida em três estágios). Por último, fa-

ROGÉRIO BRAGA, INTERMARINE’S INDUSTRIAL DIRECTOR, TALKS ABOUT THE PRODUCTION 

STAGES OF THE BOATS AT THE SHIPYARD – After going through the most diverse positions 

and areas at Intermarine, Rogério Braga took the position of Industrial Director and became 

responsible for a team of about 300 employees under his direct command. A member of the 

shipyard since June 2000, Braga tells us that he began his career with the company as an In-

dustrial Operations Analyst, in the area of Production Planning, and the experience he has ac-

cumulated over the years has been very useful in the routine of his current role. “Because I have 

been active on different fronts, I have developed a strategic vision of all Intermarine processes 

and information flows”, says Rogério, who also revealed some details of the production of the 

country’s largest shipyard. Do all Intermarine boats go through the same building stag-

es? What are these stages?  Yes, all the boats follow, basically, the same seven production 
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zemos os testes de funcionamento na nossa piscina. O cliente pode acompanhar o processo? 

Claro. Ele pode acompanhar todo o processo, desde que a visita seja previamente agendada e 

acompanhada por um responsável da fábrica. Em média, quanto tempo leva a produção de 

um modelo Intermarine? O tempo de fabricação gira em torno de quatro meses, contando do 

início da laminação até os testes finais. Claro que esse prazo varia de acordo com o modelo da 

embarcação e as personalizações solicitadas pelo cliente. É importante salientar que o prazo de 

produção é um dos diferenciais da Intermarine, que preza pelo cumprimento da data de entrega 

acordada com o cliente. A produção dos barcos segue regras nacionais e internacionais? 

Como funciona a fiscalização? Nossa produção é feita conforme as normas impostas pela 

Capitania dos Portos brasileira, e nossos barcos foram projetados de acordo com os conceitos 

das normas americanas da ABYC e europeias ISO 8666, além de seguir a classificação RINA, no 

stages: lamination, pre-building, finishing and building (divided into three phases). Finally, we 

perform operational tests in our pool. Can the client follow the process? Of course. He or 

she can follow the entire process, since the visit is previously arranged and guided by one of 

the shipyard’s employees. On average, how long does the production of an Intermarine 

model take? The manufacturing time is around four months, from the beginning of lamination 

to final testing. Of course, this period varies according to the model of the vessel and to the 

customizations requested by the client. It is important to note that the production time is one 

of Intermarine’s best features – our company is committed to meeting the delivery date agreed 

with the customer. Does the production of boats follow all national and international 

rules? How does verification work? Our production is in conformity with all the rules im-

posed by the Brazilian Ports and our boats are designed according to American ABYC standards 

ROGÉRIO BRAGA

“COMO NOSSOS PRODUTOS 
SÃO MUITO ESPECIAIS 

E TÊM ALTO GRAU 
DE COMPLEXIDADE, 

PREFERIMOS QUALIFICAR 
INTERNAMENTE OS NOSSOS 
COLABORADORES POR MEIO 
DE CURSOS E TREINAMENTOS 

ESPECÍFICOS”

“AS OUR PRODUCTS ARE VERY SPECIAL AND HAVE A HIGH DEGREE OF 

COMPLEXITY, WE PREFER TO QUALIFY OUR EMPLOYEES INTERNALLY, 

THROUGH COURSES AND SPECIFIC TRAINING FOR CERTAIN FUNCTIONS”
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caso da Intermarine 95. Ainda assim, temos uma equipe de 

engenheiros navais que, perante a Marinha, se responsabi-

lizam pela construção, pelos equipamentos a bordo e pela 

navegação da embarcação. A documentação gerada pelos 

engenheiros isenta o barco de qualquer fiscalização exter-

na. Alguns dos funcionários envolvidos nesse proces-

so precisam fazer cursos ou treinamentos específicos? 

Como nossos produtos são muito especiais e têm alto grau 

de complexidade, preferimos qualificar internamente os nos-

sos colaboradores por meio de cursos e treinamentos especí-

ficos para determinadas funções. Em qual momento desse 

processo a customização começa? Como fabricamos in-

ternamente a maioria dos componentes e temos um time de 

engenheiros e designers extremamente qualificados, temos 

uma enorme flexibilidade para adequar nossos barcos aos 

desejos dos clientes, desde que respeitem critérios técnicos, 

normas e legislação. Mas geralmente as customizações acon-

tecem no decorrer do processo de montagem final (primeiro 

estágio), no qual o cliente define os detalhes de decoração, 

acabamentos de movelaria e pequenas alterações de layout 

para adequação ao seu uso. O controle de qualidade da 

Intermarine é um dos mais rigorosos do setor, mas ele 

participa de todas essas etapas? Como funciona esse 

mecanismo de excelência da marca? A qualidade é um 

dos pontos de maior importância para a Intermarine, e le-

vamos isso muito a sério. Esse controle acontece em duas 

frentes: primeiro os funcionários envolvidos na produção 

fazem uma checagem das operações realizadas, garantindo 

a conformidade delas com os nossos padrões, depois te-

mos uma inspeção final de qualidade no próprio estaleiro. 

and European ISO 8666 norms, following the RINA classi-

fication, in the case of the Intermarine 95. We also count 

with a team of naval engineers who are responsible for the 

construction, the equipment on board and the navigation of 

the vessel. The documentation generated by these engineers 

exempt the boat from any external verification. Do the staff 

involved in this process need to take courses or un-

dergo specific training? As our products are very special 

and have a high degree of complexity, we prefer to qualify 

our employees internally, through courses and specific train-

ing for certain functions. At what point in this process 

does customization start? Since we manufacture most of 

the components internally and have a team of highly skilled 

engineers and designers, we have tremendous flexibility in 

adapting our boats to the clients’ wishes, provided that they 

meet technical criteria, standards and legislation. General-

ly, customizations happen during the final building process 

(first phase), when the client defines the details of decora-

tion, furniture making and finishing, and small layout chang-

es to meet their needs. Quality control at Intermarine 

is one of the most rigorous in the industry; does the 

company participate in all of these steps? How does 

this excellence mechanism work? Quality is one of the 

most important aspects for Intermarine and we take it very 

seriously. This control takes place on two fronts: first, the 

employees involved in the production check all the opera-

tions carried out, ensuring their conformity within our stan-

dards; then we have a final quality inspection in our shipyard.
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1 LEKFANTZ – WISH

2 CLAPTONE – CONTROL (ORIGINAL MIX) 

3 KRAAK & SMAAK FT. STEE DOWNES – HOW WE GONNA STOP THE TIME

4 SUPERNOVA FT. ANN SAUNDERSON – R.L.H (SHUR I KAN VOCAL)

5 SISTER SLEDGE – LOST IN MUSIC (THE REVENGE REWORK)

6 CRAZY P – HEARTBREAKER

7 GUI PIMENTEL – NOWHERE TO GO (BUGA’S 13 RMX)

8 CORDUROY MAVERICKS – TRUE LOVE (SOLEDRIFTER RMX) 

9 GUI BORATTO – AZURRA 

10 LUCIANO – RISE OF ANGEL (ANDREA OLIVA RMX)

PLAYLIST   |   DJ PEDRO SABIE

Less than a month after being released during an exclusive event 

at the Museum of Natural History, in New York, the Rolex DeepSea 

arrives to Brazil. The watch was created especially for the historic dive 

performed by James Cameron, director of the film “Avatar”, who ex-

plored the Marianas Trench, a 11,000-meter-deep abyss, the deepest 

of the oceans. The highlight of the new model is the display’s Chro-

malight technology, which provides a luminosity two times higher 

than traditional materials, visible even in the darkest areas of the sea. 

The bottom of the case is made of titanium alloy, extremely flexible 

in contact with the water pressure, shielding the watch against the 

force of the oceans. The perfect model for the deepest adventures.

RELÓGIO ROLEX 
DEEP SEA
Menos de um mês após ser lançado durante um evento exclusivo 

no Museu de História Natural, em Nova York, o Rolex Deepsea 

chega ao Brasil. O relógio foi criado especialmente para o mergulho 

histórico de James Cameron, diretor do longa “Avatar”, que explo-

rou a Fossa das Marianas, abismo mais profundo dos oceanos, com 

11 mil metros. O destaque do novo modelo é a tecnologia Chro-

malight do mostrador, que garante uma luminosidade duas vezes 

maior que a dos materiais luminescentes tradicionais, visível até nas 

áreas mais escuras do mar. O fundo da caixa em titânio, cuja liga 

se torna extremamente flexível em contato com a pressão da água, 

consegue blindar o relógio contra a força dos oceanos. 

É o modelo certeiro para as mais profundas aventuras.

MUSIC 
ABOARD

TRENDY & TECH
As playlists bem elaboradas, rechea-

das de house music com influência do 

soulful e nu disco, levaram Pedro Sabie 

ao comando das picapes mais festeja-

das das grandes capitais brasileiras – e 

de lá ele nunca mais saiu. DJ há mais 

de uma década, Pedro usou toda a 

sua expertise para criar uma trilha sob 

medida para o cliente Intermarine.

His well-crafted playlists, full of house 

music with the influence of soulful and 

nu disco, led Pedro Sabie to command 

the most popular pickups of the great 

capitals in Brazil – and he has never 

stopped ever since. Having worked 

as a DJ for over a decade, Pedro used 

his expertise to create a custom-made 

soundtrack for Intermarine clients.

30 —
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Conhecida mundialmente pela mais alta qualidade em áudio e vídeo, a Bang 

& Olufsen apresenta a BeoVision Avant, uma televisão que se ajusta per-

feitamente à posição do espectador, movimentando automaticamente sua 

tela em até 90 graus, com precisão e nenhum ruído. O televisor também se 

adapta à luminosidade do cômodo, para uma imagem perfeita.

Known worldwide for the highest quality in audio and video, Bang & Olufsen 

BeoVision Avant presents a television that adjusts perfectly to the viewer’s 

position, automatically moving the screen up to 90 degrees with precision and 

without noise. The TV also adapts to the light of the room for a perfect image. 

BEOVISION AVANT 
BANG & OLUFSEN

Nova linha de áudio desenvolvida pela Samsung 

traz comando inteligente para troca de faixa e 

controle de volume, além de sistema de cance-

lamento de ruídos. 

The new audio line developed by Samsung brings 

intelligent control to change tracks and control 

volume, with a noise cancelling system.

SAMSUNG 
LEVEL

Novo celular Vertu combina tecno-

logia com materiais sofisticados, 

como couro de bezerro e liga de 

titânio. Com tela de 4,7 polegadas 

protegida por uma camada de 

cristal de safira, o aparelho vem 

com alto-falantes Bang & Olufsen 

e câmera de 13 megapixels. 

The new Vertu cell phone com-

bines technology with sophis-

ticated materials, such as calf 

leather and titanium alloys. With 

a 4.7-inch screen protected by a 

sapphire crystal layer, the phone 

comes with Bang & Olufsen speak-

ers and a 13-megapixel camera.

VERTU 
SIGNATURE 
TOUCH

Lã e couro convivem em perfeito equilíbrio 

nos acessórios assinados pela italiana Hard 

Graft, responsável pela Camera Strap – uma 

alça ajustável para proteger e manusear 

câmeras fotográficas. Perfeita para viagens, a 

cinta tem 130 centímetros e pode ser usada 

em diferentes máquinas. 

HARD GRAFT 
CAMERA STRAP

Wool and leather coexist in perfect balance in 

the accessories signed by Italian brand Hard 

Graft, responsible for the Camera Strap – an 

adjustable strap to protect and handle cameras. 

Perfect for travel, the strap is 130-cm long and 

can be used with different machines.

— 33 
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RECÉM-INAUGURADO EM BODRUM, NA TURQUIA, RESORT 

DA REDE MANDARIN ORIENTAL OFERECE UMA IRRESISTÍVEL 

COMBINAÇÃO DE ESTILO, SOFISTICAÇÃO E CONFORTO EM UM DOS 

DESTINOS MAIS DESEJADOS ÀS MARGENS DO MEDITERRÂNEO 

RECENTLY OPENED IN BODRUM, TURKEY, THE MANDARIN ORIENTAL 

RESORT OFFERS AN IRRESISTIBLE COMBINATION OF STYLE, 

SOPHISTICATION AND COMFORT. IN ONE OF THE MOST DESIRED 

LOCATIONS OF THE MEDITERRANEAN SEA

BODRUM

ORIENTAL

MANDARIN

H O T E LH O T E L
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Partindo de Istambul, um voo de 60 minutos nos leva até perto do primeiro 

resort da rede Mandarin Oriental na Europa. Desse aeroporto local, os visi-

tantes podem optar por um transfer terrestre, que leva aproximadamente 45 

minutos até a propriedade, ou a conveniência de um helicóptero, que pousa 

diretamente no paraíso de Cennet Koyu ou Paradise Bay, parte do balneário 

de Bodrum, onde o empreendimento se encontra. Inaugurada em julho des-

te ano, a estalagem tem projeto assinado por Antonio Citterio e impressiona 

pela modernidade, que parece interagir com a natureza a sua volta, numa 

região comparada à Côte d’Azur, tamanha sua beleza. No total, são 109 

quartos, cada um com seu próprio terraço ou varanda – com a possibilidade 

de ter um jardim ou piscina privativos, para momentos de introspecção e 

intimidade ao sol da Turquia. Clássico no décor, com mobiliário em tons neu-

tros que ganha bossa com discretos elementos locais, o resort deixa de lado 

a tradição para abraçar a tecnologia que disponibiliza nas suítes: internet de 

altíssima velocidade e sistema de áudio e vídeo Bang & Olufsen. Nas vilas pre-

sidenciais, que podem ter até quatro quartos, os hóspedes ainda têm acesso 

a sauna e academia particulares. Em todos os ambientes, os amenities são 

da Acqua di Parma. Ali, mesmo entre quatro paredes, podemos nos sentir 

em contato direto com a natureza. No spa, por exemplo, está à disposição 

uma gama de tratamentos feitos com ingredientes naturais, cultivados no 

próprio jardim da propriedade, e terapias “hammam”, que se valem do po-

Departing from Istanbul, a 60-minute flight brings us near the first 

Mandarin Oriental resort in Europe. From the local airport, visitors 

can take a transfer, which takes approximately 45 minutes to arrive 

to the property, or choose the convenience of a helicopter that lands 

directly in the paradise of Cennet Koyu or Paradise Bay, part of the 

Bodrum resort. Inaugurated in July this year, the hotel design bears 

the signature of Antonio Citterio and impresses by its modernity, 

which seems to interact with nature all around, in a region compared 

to the Côte d’Azur, such is its beauty. There are 109 rooms, each 

one with its own terrace or balcony – with the possibility of having 

a garden or private pool for moments of introspection and intimacy 

in the Turkish sun. Classic in décor, with furniture in neutral tones 

enhanced by discrete local elements, the resort sets tradition aside to 

embrace the technology available in the suites: high-speed internet 

and Bang & Olufsen video and audio system. In the presidential villas, 

which can have up to four rooms, guests also have access to private 

sauna and gym. There are Acqua di Parma amenities in all environ-

ments. Even behind closed doors, we can feel in direct contact with 

nature. At the spa, for example, a whole range of treatments are avail-

able – made from natural ingredients grown in the property’s own 

garden – as well as “hammam” therapies, which use the therapeutic 

38 —
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der terapêutico das águas turcas. Entre as opções de lazer, destaque para a 

pista de corrida, que contorna toda a área do resort; o centro esportivo, com 

quadras de basquete e tênis; e um centro náutico completo, com direito a 

estrutura para mergulho, esportes aquáticos, pescaria e aluguel de barcos. 

Os hóspedes podem ainda passear pela região de helicóptero ou no tradi-

cional gulet turco, fazer aulas de cerâmica, de vidraria e de elaboração de 

azeite artesanal, além de, claro, terem a chance de fazer compras no merca-

do de artesanato ou nas boutiques selecionadas do hotel. Opções também 

não faltam na gastronomia, que começa no Sofra, com um café da manhã 

pra lá de completo, com uma grande variedade de queijos e pães frescos, 

além de frutas e itens de pâtisserie. No Assagio, a tradição italiana reina com 

uma comfort food bem elaborada, enquanto o Kurochan serve o melhor da 

culinária japonesa contemporânea. Para quem quer descobrir as delícias da 

culinária local, o Olive Garden apresenta novidades incríveis sob as oliveiras. 

Também vale provar os snacks e comidinhas deliciosas do Blue Beach Club 

& Bar e tomar um chá da tarde no Mandarin Cake Shop. Independente-

mente da escolha do hóspede, o gosto que fica é sempre de quero mais. 

power of Turkish waters. Amongst the leisure options, the highlights 

are the race track, which surrounds the entire area of the resort; the 

sports center with tennis and basketball courts; and a full nautical 

center, with complete structure for diving, water sports, fishing and 

a boat rental shop. Guests can also explore the surrounding areas 

by helicopter or the traditional Turkish gulet; take pottery, glassware 

and elaboration of olive oil production classes; and, of course, have 

the chance to shop at the hotel’s craft market or selected boutiques. 

Options also abound in gastronomy, starting at Sofra, with a full 

breakfast with a variety of cheeses and breads, fruit and patisserie. 

At Assagio, the Italian tradition reigns with well-prepared comfort 

food, while Kurochan serves the best of contemporary Japanese cui-

sine. For those who want to discover the delights of the local cuisine, 

the Olive Garden offers incredible food under the olive trees. It is 

also worthwhile tasting the delicious food and snacks from the Blue 

Beach Club & Bar, or having afternoon tea at the Mandarin Cake Shop. 

Regardless of the guest’s choice, they will always be wanting more.

NO SPA, OS TRATAMENTOS 
SÃO FEITOS COM 

INGREDIENTES NATURAIS, 
CULTIVADOS NO PRÓPRIO 
JARDIM DA PROPRIEDADE

THE SPA TREATMENTS ARE MADE WITH NATURAL INGREDIENTS, 

GROWN IN THE PROPERTY’S OWN GARDEN
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A R O U N D

SANTA EULALIA

THE NATIONAL GALLERY OF LONDON

CIPRIANI, MÔNACO

ASSOULINE, THE MARK

As araras da boutique centenária acompanham a história da moda mun-

dial. Fundada em 1843, a loja reúne grandes maisons como Jimmy Choo e 

Lanvin – tudo para uma experiência de compra inesquecível.

Dono de um acervo de mais de 2,3 mil obras de artistas como Leonardo 

da Vinci, Monet e Van Gogh, o museu oferece o 60 Minute Tour, que 

permite visitar 40 highlights da galeria em apenas uma hora.

Reformulada em maio de 2014, a filial do tradicional restaurante italia-

no tem menu para agradar a todos. Vale experimentar pratos clássicos 

e o original drink Bellini, inventado pela casa na década de 30.

Filial da editora francesa em NY é o lugar certo para garimpar livros es-

peciais. Aproveite para arrematar o “Swans: Legends of the Jet Society”, 

lançamento deste ano que conta as festas e romances do casal Onassis. 

The boutique hangers follow the centennial history of world fashion. 

Founded in 1843, the store brings together big maisons like Jimmy Choo 

and Lanvin – all for an unforgettable shopping experience. 

Owner of a collection of over 2300 works of artists such as Leonardo 

da Vinci, Monet and Van Gogh, the museum offers the 60-Minute Tour, 

which allows you to visit the gallery’s 40 highlights in just one hour.

Redesigned in May 2014, the traditional Italian restaurant’s branch 

has a menu to please everyone. It is worth trying the classical dishes 

and the original Bellini drink, invented by the house in the 30s.

The French publisher’s branch in NY is the right place to look for special 

books. Take the opportunity to get “Swans: Legends of the Jet Society”, 

released this year, telling about the Onassis couple’s parties and affairs.

SANTAEULALIA.COM WWW.CIPRIANIMONTECARLO.COM

WWW.NATIONALGALLERY.ORG.UK WWW.ASSOULINE.COM/NEW-YORK-MARK.HTML

SPA DOLDER GRAND
COM VISTA PARA OS ALPES SUÍÇOS, HOTEL UNE PASSADO E FUTURO 

NUM CASTELO CHARMOSO DO SÉCULO XVII

Caminhando pelas próprias instalações do hotel The Dolder Grand, em Zurique, na Suíça, podem-se encontrar obras de Salvador Dalí, Joan Miró e 

outras dezenas de artistas, porque a estalagem é proprietária de uma coleção exclusiva composta por mais de 130 obras assinadas por 90 persona-

lidades diferentes. Construído em 1899 por Jacques Gros, o local passou por uma reforma de 440 milhões de francos suíços (cerca de 357 milhões 

de euros) e ganhou um dos spas mais completos da Europa, que oferece, entre muitos mimos, massagem ao som de violino tocado ao vivo.

OVERLOOKING THE SWISS ALPS, THE HOTEL UNITES PAST AND FUTURE IN A CHARMING XVII-CENTURY CASTLE – Walking through the 

facilities of The Dolder Grand, in Zurich, Switzerland, one can find works by Salvador Dalí, Joan Miró, and dozens of other artists. This is 

because the hotel owns an exclusive collection comprising over 130 works by 90 different personalities. Built in 1899 by Jacques Gros, the 

site underwent a 440-million Swiss francs renovation (about 357 million) and has one of the most complete spas of Europe, which offers its 

guests a lot of pampering, including a massage to the sound of violin played live.

S PA D O L D E R G R A N D |  W W W.T H E D O L D E R G R A N D . C O M
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SUCESSO DO ESTALEIRO LÍDER EM EMBARCAÇÕES 

DE ALTO NÍVEL, MODELO DE 60 PÉS TEM TRÊS

SUÍTES E MUITO ESPAÇO PARA LAZER

A HUGE SUCCESS OF THE LEADING SHIPYARD 

IN THE PRODUCTION OF HIGH LEVEL VESSELS, 

THE 60-FOOT MODEL HAS THREE SUITES 

AND A LOT OF LEISURE SPACE

INTERMARINE
60
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É difícil não se apaixonar pela Intermarine 60 quando todos os 

detalhes da embarcação foram feitos para despertar os nossos 

mais profundos desejos. Por tudo o que é e representa, o yacht 

do maior estaleiro nacional conquistou os mares brasileiros de 

norte a sul do país e destaca-se, principalmente, pelo design 

moderno e imponente, pelas amplas áreas externas e por um 

interior elegante que inclui três suítes e generosos espaços 

para momentos de lazer. Por fora, o modelo continua fazendo 

jus aos seus adjetivos e superlativos, ostentando janelas em 

EXCLUSIVIDADE E CONFORTO 
ESTÃO EM TODOS OS DETALHES 

DA INTERMARINE 60: DO FLYBRIDGE 
COM HARDTOP AO INTERIOR

It is hard not to fall in love with Intermarine 60, when all 

the details of the vessel were made to awaken our deepest 

desires. For all that it represents, the yacht built in the 

largest national shipyard conquered Brazilian Northern 

and Southern seas, and stands out mainly by its imposing, 

modern design, its generous outdoor areas and a stylish 

interior which includes three suites and generous spaces 

for leisure time. On the outside, the model continues to 

live up to its adjectives and superlatives, boasting trapeze-
EXCLUSIVITY AND COMFORT ARE IN ALL DETAILS OF INTERMARINE OF 60: 

FROM THE HARDTOP AT THE FLYBRIDGE TO THE SOPHISTICATED INTERIOR
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forma de trapézio no costado – características das embarcações 

Intermarine –, lift hidráulico na proa e amplo solário na popa. O 

flybridge possui sofá com mesa para refeições, posto de coman-

do, móvel com pia, geladeira e armários, além de dois solários e 

o hardtop elétrico. A praça da popa da Intermarine 60, por sinal, 

é referência na categoria, com muito espaço. Marca registrada 

shaped windows on the side – a feature of Intermarine vessels 

–, a hydraulic lift at the bow and a large solarium area in the 

stern. The flybridge has a sofa with dining table, a helm station, 

a sink, refrigerator and cabinets, plus two solariums and electric 

hardtop. The aft cockpit of Intermarine 60, by the way, is a 

reference in the category, with plenty of space. A trademark of 
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AMBIENTES TÊM MOBILIÁRIO EM MADEIRA 

NOCE CANALETTO E PRIVILEGIAM A LUZ NATURAL

ALL ENVIRONMENTS HAVE NOCE CANALETTO WOODEN 

FURNITURE AND ENHANCE NATURAL LIGHT 

do estaleiro, a customização na Intermarine 

60 não encontra paralelos na categoria. A 

disposição do salão pode ser adaptada para 

atender a escolha do cliente em duas versões. 

Na primeira, a cozinha fica à meia-nau, logo 

após a sala de estar, a bombordo. Na segun-

da versão, mais recente, a cozinha fica logo 

na entrada, a bombordo, com a sala de estar 

à meia-nau. Independentemente da escolha, 

a sofisticação está presente em cada detalhe: 

do mobiliário em madeira Noce Canaletto às 

amplas janelas que privilegiam a luz natural, 

criando um ambiente sofisticado e acolhedor. 

Se o flybridge e o deck principal da Interma-

rine 60 proporcionam grandes momentos de 

lazer, o deck inferior não fica atrás no quesito 

conforto. Nesse espaço a suíte máster é 

primorosa e ocupa toda a largura da embar-

cação. O quarto principal conta com amplas 

the shipyard, Intermarine 60’s customization 

has no parallels in the category. The salon’s 

layout can be adapted to the customer’s 

taste, in two versions. In the first version, 

the galley is located just after the living 

room, on the portside. In the second and 

most recent version, the galley is located 

at the entrance on the portside, with 

the living room amidships. Whatever the 

choice, sophistication is present in every 

detail: from the wooden Noce Canaletto 

furniture to the large windows that enhance 

natural light, creating a sophisticated and 

welcoming environment. If the flybridge and 

the main deck of Intermarine 60 provide 

great moments of pleasure, the lower deck 

does not lack comfort. The master suite 

is exquisite and occupies the entire width 

of the vessel. The master suite has large 
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janelas com vista para o mar, banheiro com box fechado 

e cama queen-size a boreste. A bombordo pode-se optar 

por dinette, chaise longue ou sofá. Na proa fica a suíte VIP, 

com espaço para mais um casal, incluindo cama, grandes 

janelas e banheiro privativo. Já a suíte de hóspedes fica a 

boreste, com duas camas de solteiro convertíveis em cama 

de casal e banheiro privativo. As três suítes fazem da Inter-

marine 60 uma embarcação exclusiva na categoria 60 pés. 

windows overlooking the sea, a bathroom with a walk-

in box and a queen bed at starboard. At the portside, 

one can opt for a dinette, sofa or chaise longue. At the 

bow, there is a VIP suite for another couple, with a bed, 

large windows and private bathroom. The guest suite 

is at starboard, with two single beds convertible into a 

double bed, and a private bathroom. The three suites 

make the Intermarine 60 a unique vessel in the 60-foot 

category. Spacious and carefully planned, the yacht 

perfectly accommodates six people overnight, plus two 

crew members. On a cruise, it has capacity for up to 

21 guests. The model can now be equipped with two 

engine options, with a 2 x Volvo Penta D13 900 or a 2 

x Volvo Penta IPS 950. With so many qualities, it is easy 

to understand why the Intermarine 60 became a real 

success in the Brazilian seas.

Espaçoso e cuidadosamente planejado, o yacht acomoda 

perfeitamente seis pessoas em pernoite, além de dois 

tripulantes. Em passeio, tem capacidade para até 21 con-

vidados. E o modelo pode agora ser equipado com duas 

opções de motorização, composta por 2 x Volvo Penta D13 

900 ou 2 x Volvo Penta IPS 950. Com tantas qualidades, é 

fácil entender por que a Intermarine 60 se transformou em 

verdadeiro sucesso nos mares do Brasil.
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A INTERMARINE 60 
É UM DOS MODELOS DE MAIOR 

SUCESSO DA INTERMARINE, 
E TUDO NELA FOI PENSADO 

PARA PROPORCIONAR 
CONFORTO E PRAZER. TRÊS 
SUÍTES AMPLAS E DIVERSAS 
OPÇÕES DE CUSTOMIZAÇÃO 

FAZEM DA EMBARCAÇÃO 
UMA REFERÊNCIA ENTRE 
OS YACHTS DE 60 PÉS. O 

BARCO É A ESCOLHA IDEAL 
PARA QUEM FAZ QUESTÃO 
DE BOM GOSTO, CLASSE E 

SOFISTICAÇÃO NO MAR.
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COMPRIMENTO TOTAL COM PÚLPITO  18,40 M (60,36’)

COMPRIMENTO DO CASCO COM PLATAFORMA DE POPA  18,05 M (59,21’)

BOCA MÁXIMA  4,90 M (16,07’)

CALADO MÁXIMO 1,45 M (4,75’)

ALTURA ACIMA DA LINHA D’ÁGUA (1) 4,9 M (16,07’)

ÂNGULO DO V NA POPA 16,5°

DESLOCAMENTO VAZIO 26 T

DESLOCAMENTO CARREGADO 30,5 T

VELOCIDADE MÁXIMA 33 NÓS / 31 NÓS (IPS)

VELOCIDADE DE CRUZEIRO 28 NÓS / 27 NÓS (IPS)

TANQUE DE COMBUSTÍVEL 2200 L

TANQUE DE ÁGUA 640 L

MOTORIZAÇÃO 2 X VOLVO PENTA D13 900 / 2 X VOLVO PENTA IPS 950

CAPACIDADE MÁXIMA DE PASSAGEIROS 21

CABINES 3 + 1

LEITOS 6 + 2

BANHEIROS 3 + 1

PROJETO INTERIOR INTERMARINE & FERNANDO ALMEIDA YACHT DESIGN

F I C H A  T É C N I C A I N T E R M A R I N E  6 0

INTERMARINE 60 | FLYBRIDGE

INTERMARINE 60 | MAIN DECK

INTERMARINE 60 | LOWER DECK
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PETS
A

BORDO

ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO COMO A CADELINHA CHANEL, 

DA FASHION BLOGGER KELL CAVALCANTE, EMBARCAM 

COM SEUS DONOS PARA AVENTURAS NO MAR

PETS SUCH AS FASHION BLOGGER KELL CAVALCANTE’S 

CHANEL COME ABOARD WITH THEIR OWNERS 

FOR ADVENTURES IN THE  SEAS

FOTOS: LUCAS FONSECA

62 — — 63 

L I F E S T Y L EL I F E S T Y L E

INTERMARIN E MAG 02 |  09 . 2014INTERMARIN E MAG 02 |  09 . 2014



O Brasil, junto aos Estados Unidos, está entre os países que mais gas-

tam com mimos para os pets: são R$ 14 bilhões anuais, gastos em 

compras de roupas, acessórios e os mais variados produtos para fazer 

a vida dos animais mais confortável. Afinal, cães e gatos passaram a 

ser parte da família – e então é perfeitamente normal querer incluí-

-los em viagens. Mas como aproveitar os passeios de barco com seus 

companheiros de estimação sem que eles sejam prejudicados pelo 

calor ou enjoos corriqueiros? Segundo o médico veterinário Diogo 

Moretii, o primeiro passo é conferir se o animal está saudável e com 

a vacinação em dia. “Antes de embarcar, certifique-se de que esteja 

levando comida suficiente para o seu bichinho e mantenha-o bastan-

te hidratado. Também recomendo o uso de brinquedos ou qualquer 

outro artifício de entretenimento”, explica Diogo, que continua: “É 

importante que os animais estejam sempre sob a vigilância de al-

guém, para evitar riscos. Procure fazer passeios curtos no começo, 

para acostumar o pet”. E foi exatamente aos poucos que Silvio fez 

do labrador Briga seu companheiro também no barco. Embora o 

apelido seja sugestivo – o verdadeiro nome do bichano é Brigadeiro 

–, o cachorro é dócil e carinhoso. Presente em todas as viagens que 

a família faz de barco, o “marujo” de quatro patas escolheu Camila 

Bretas, filha de Silvio, de apenas 10 anos, para ser sua líder. “O Briga 

já tem 3 anos e meio, e a relação dele com a Camila é de amizade e 

companheirismo.” Tanto carinho pode ser visto nos cuidados que a 

família tem com o cão, principalmente quando se trata de passeios no 

mar. Segundo Silvio, algumas precauções são necessárias para que 

tudo ocorra bem a bordo. “Nas viagens, temos o cuidado de trans-

portá-lo em sua própria casinha. Ele é um cão muito educado, e já o 

Together with the United States, Brazil is among the countries 

that spend the most pampering pets: $ 14 billion a year are spent 

on clothes, accessories and several different products to make 

life more comfortable for animals. After all, dogs and cats have 

become part of the family – and it’s perfectly normal to want to 

include them on trips. But how to go for boat trips with our pet 

companions, without them being affected by heat or everyday 

sickness? According to the veterinarian Diogo Moretii, the first 

step is to make sure the animal is healthy and vaccinated. “Before 

you go on board, make sure you are taking enough food for your 

pet and keep it quite hydrated. I also recommend the use of toys 

or other entertainment devices”, said Diogo, who continues, “it is 

important that the animals are always under someone’s supervi-

sion to avoid risks. Try to go for short walks in the beginning, to 

get the pet used to it”. And it was just like that, little by little, that 

Silvio found in Briga, a Labrador, his companion on board. Despite 

the suggestive nickname* – his real name is Brigadier – the dog 

is docile and affectionate. Present in all the trips that the family 

makes on the boat, the four-legged sailor chose Silvio’s daughter 

Camila Bretas, who is only 10, to be the leader of the pack. “Bri-

ga is already 3 and a half years old, and he has a relationship of 

friendship and companionship with Camila”. Such affection can 

be seen in the care that the family has with the dog, especially 

when it comes to exploring the seas. According to Silvio, some 

precautions are necessary so that everything goes well during the 

trip. “When we travel, we are careful to carry him in his own 

house. He is a very well-behaved dog and we have taught him 

“ELE É UM CÃO MUITO 
EDUCADO, E JÁ O ENSINAMOS A 

PERMANECER SOMENTE NA PARTE 
EXTERNA DA EMBARCAÇÃO”
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ensinamos a permanecer somente na parte externa 

da embarcação. Assim, evitamos que ele enjoe.” A 

melhor parte do passeio? “Entrar na água. O Briga-

deiro adora nadar.” Quem também adora passar os 

dias sobre as ondas é a pequena Chanel, fiel escudei-

ra da modelo, fashion blogger e personal stylist Kell 

Cavalcante, 30, que não poupa esforços para que 

a pequena se sinta confortável durante os dias no 

mar. “Tomo cuidado para que ela não fique sozinha 

na parte externa. Na mala, levo acessórios especiais 

como roupinhas de secagem rápida e colete salva-vi-

das próprio para pets.” A modelo conta ainda que a 

cadela foi acostumada a viajar desde filhote. “Chanel 

cresceu dentro do barco, já está adaptada”, explica. 

Além de ser um passeio divertido para o animal, as 

viagens proporcionam momentos marcantes, como 

relata Kell: “Chanel ainda era filhote em seu primeiro 

passeio. Fizemos um teste para ver como se compor-

tava e percebi que ela tinha afinidade com o mar”.

“NÃO DEIXO A 
CHANEL SOZINHA 
NA PARTE EXTER-

NA E LEVO NA 
MALA ACESSÓ-
RIOS ESPECIAIS, 
COMO COLETE 
SALVA-VIDAS.”

to remain only on the outside of the boat, so 

he won’t feel seasick”. The best part of the 

trip? “Getting into the water. Brigadier loves 

to swim”. Chanel, the loyal sidekick of model, 

fashion blogger and personal stylist Kell Caval-

cante, 30, also loves to spend her days surfing 

the waves. Her owner spared no efforts so that 

the little dog feels comfortable while traveling 

in the sea. “I make sure that she does not go 

outside on her own. I pack special accessories, 

such as fast-drying clothes and a lifejacket suit-

able for pets”. The model says that her dog is 

used to traveling since she was a puppy. “Chanel 

grew up on the boat, she’s already adapted”, 

she explains. Besides being fun for the animal, 

travelling offers memorable moments: “Chanel 

was a puppy in her first time on the boat. We 

did a test to see how she behaved and I re-

alized that she had an affinity with the sea”

*Briga = Fight, in Portuguese
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ORGULHO 
NACIONAL

Fonte de extração de metais e de pedras preciosas des-

de a época da colonização, quando fornecia grandes 

quantidades de ouro e gemas de alto valor para a coroa 

portuguesa, a costa brasileira ainda é responsável por 

um terço do volume de joias do mundo. Com exceção 

do rubi e da safira, que não têm produção em solo na-

cional, e do diamante, pouco encontrado por aqui, as 

demais pedras são abundantes no Brasil: esmeralda, 

água-marinha, ametista, citrino, safira, topázio imperial, 

topázio azul, turmalina Paraíba, turmalina verde, rubeli-

ta, ágata, alexandrita e quartzo rutilado são alguns dos 

valiosos itens presentes em solo verde e amarelo. “Todos 

os estados brasileiros são produtores de uma ou mais 

variedades gemológicas. De norte a sul, de leste a oeste, 

todo o território produz pedras e metais preciosos, espe-

BRAZILIAN JEWELLERY BECOME INTERNATIONALLY 

RENOWNED BY THEIR INNOVATIVE DESIGN AND THE 

HIGH QUALITY OF ITS STONES, FOUND EVERYWHERE IN 

THE COUNTRY – A source for the extraction of precious 

metals and stones since colonization times, when large 

quantities of gold and high value gems were sent to the 

Portuguese Crown, the Brazilian coast is still responsible 

for one third of the jewellery in the world. Except by ru-

bies and sapphires, which are not produced in national 

soil, and diamonds, rarely found here, other stones are 

abundant in Brazil: emerald, aquamarine, amethyst, ci-

trine, the imperial topaz, the blue topaz, Paraiba tourma-

line, green tourmaline, rubellite, agate, alexandrite and 

rutilated quartz are some of the valuable items present 

JOIAS BRASILEIRAS DESTACAM-SE INTERNACIONALMENTE PELO 

DESIGN INOVADOR E PELA QUALIDADE DAS PEDRAS PRECIOSAS, 

ENCONTRADAS POR TODA A COSTA DO PAÍS 

in ‘green and yellow’ ground. “All Brazilian states are 

producers of one or more gem varieties. From north to 

south, from east to west, the whole territory produces 

precious stones and metals, especially the states of Minas 

Gerais and Goiás”, explains Gracia Baiao, a gemologist 

from the Brazilian Institute of Gems and Precious Metals, 

(IBGM). The Institute indicates that the sector generates 

350,000 direct jobs in the country, and that only in 2012 

had revenues of £ 7.5 billion. Of everything that is pro-

duced in the country, almost 80% is exported, either in 

raw or polished state. Due to luck and competence, be-

sides its precious stones, Brazilian design has also been 

valued and exported over the years, always marked by its 

unique and vibrant style, and, of course, its high quality. 

cialmente os estados de Minas Gerais e Goiás”, explica 

Gracia Baião, gemóloga do Instituto Brasileiro de Gemas 

e Metais Preciosos, o IBGM, mesmo órgão que aponta 

que o setor gera 350 mil empregos diretos no país, e que 

só em 2012 registrou um faturamento de R$ 7,5 bilhões. 

De tudo o que é produzido no país quase 80% são ex-

portados, seja em estado bruto, seja lapidado. Por sorte 

e competência, além das pedras preciosas, o design bra-

sileiro também tem sido valorizado e exportado ao lon-

go dos anos, sendo sempre marcado pelo estilo original 

e vibrante, além de, claro, alta qualidade. O potencial de 

crescimento das exportações das gemas lapidadas segue 

alto. Basta lembrar que as pedras consideradas brasileiras 

coradas, com exceção do rubi e da safira, têm participa-

ção de 25% no mercado internacional, segundo dados 

 FOTOS: DIVULGAÇÃO
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do IBGM, então há muito espaço e oportunidade para evolu-

ção. E, disposto a aproveitar a boa oportunidade o setor inau-

gurou em agosto deste ano, o Laboratório de Pesquisas Gemo-

lógicas (Lapege), considerado o mais moderno da América do 

Sul. Localizado no Rio de Janeiro, o espaço tem como objetivo 

comprovar a verdadeira origem das pedras preciosas e evitar 

possíveis imitações. Tamanha rigidez só comprova a seguran-

ça na qualidade das gemas encontradas no Brasil, cuja costa é 

uma das mais ricas do mundo. Para não deixar dúvidas, basta 

analisar o caso da turmalina Paraíba, pedra de azul profundo 

considerada a mais rara do mundo e encontrada somente em 

três minas em todo o planeta – todas elas no Brasil. Descoberta 

em São José da Batalha, na Paraíba, a gema pode ser vendida 

por até R$ 3 milhões e geralmente é comercializada sem cortes, 

para não desvalorizar a exclusividade da joia. Embora seja a 

mais rara e valiosa joia nacional, outras pedras celebradas mun-

do afora são encontradas por toda a costa brasileira. A Bahia, 

por exemplo, é famosa pela produção de esmeralda, enquanto 

The potential for growth in exports of polished gems continues 

high; just remember that Brazilian stones, with the exception of 

rubies and sapphires, have 25% of participation in the interna-

tional market, according to data from IBGM, so there is much 

room and opportunity for evolution. Willing to make the best 

of the opportunity, the industry launched in August this year 

the Gemological Laboratory Research (Lapege), considered the 

most modern in South America. Located in Rio de Janeiro, the 

space aims to prove the true origin of gems and avoid possible 

imitations. Such rigidity only proves the security in the quality 

of gems found in Brazil, whose coast is one of the richest in the 

world. To leave no space for doubt, just consider the case of 

Paradise Tourmaline, a deep blue stone, the rarest in the world, 

found only in three mines around the planet – all of them in 

Brazil. Discovered in São José da Batalha, Paraíba, the gem can 

be sold for up to £ 3 million and is generally sold uncut, so as 

not to devalue its uniqueness. Despite being the rarest and most 

valuable national gem, other popular worldwide are also found 

o Espírito Santo, o Ceará e o Rio Grande do Norte são berço da 

água-marinha, e o Piauí, da opala. O Rio Grande do Sul merece 

certo destaque por ser o segundo maior exportador nacional 

de gemas brutas: três variações de quartzo, sobretudo ágata 

e ametista. Esta última é a mais valiosa e tem como destino a 

lapidação ou as peças decorativas. Quem também levanta a 

bandeira das joias brasileiras é o joalheiro Olavo Hermoso, que 

é bastante categórico: “Temos muitos motivos para nos orgu-

lhar do Brasil, e as gemas são algumas dessas razões. As pedras 

preciosas que encontramos aqui são respeitadas mundialmen-

te e se destacam pelas cores vivas. Como profissional do ramo, 

preciso reconhecer que parte do sucesso do meu trabalho está 

na seleção das joias utilizadas nas peças – e eu me sinto afor-

tunado em trabalhar num país que, além de inspiração, me 

dá matéria-prima de alta qualidade”. Outra joalheira apaixo-

nada pela beleza das pedras nacionais é Silvia Furmanovich, 

que criou uma coleção inspirada nas minas do Piauí – e 

as peças dessa linha estampam as páginas desta matéria. 

along the Brazilian coast. Bahia, for example, is famous for the 

production of emeralds, while Espírito Santo, Ceará and Rio 

Grande do Norte are home for the aquamarine, and Piaui pro-

duces opals. Rio Grande do Sul deserves mention for being the 

second largest exporter of raw gems, three variations of quartz, 

and particularly agate and amethyst. The latter is the most valu-

able and is destined to polishing or decorative pieces. Another 

professional who defends the cause of Brazilian jewellery is the 

jeweller Olavo Hermoso, who is quite categorical: “We have 

many reasons to be proud of Brazil, and the gems are some of 

these reasons. The gems we find here are respected worldwide 

for their vivid colours. As a professional in the business, I need 

to recognize that part of the success of my work is the selection 

of gems used in the pieces – and I feel fortunate to work in a 

country that, in addition to inspiration, gives me raw material 

of high quality”. Another jeweller with a passion for the beauty 

of Brazilian stones is Silvia Furmanovich, who has created a col-

lection inspired by Piauí mines, featured in this article’s pages.

“AS PEDRAS PRECIOSAS 

QUE ENCONTRAMOS 

AQUI SÃO RESPEITADAS 

MUNDIALMENTE” 

“THE GEMS FOUND 

HERE ARE RESPECTED 

WORLDWIDE”
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ABOARD
POR INTERMARINE

NÃO IMPORTA SE O PASSEIO É CURTO OU SE A VIAGEM É LONGA: 

O TEMPO QUE SE PASSA NO MAR É SEMPRE ESPECIAL – E O ARMÁRIO TEM 

QUE SER COERENTE COM A OCASIÃO. PORTANTO, ANTES DE SUBIR 

A BORDO, LEMBRE-SE DE DAR ESPAÇO AO ESTILO E AO CONFORTO 

IT DOESN’T MATTER IF YOUR TRIP IS SHORT OR LONG: THE TIME YOU 

SPEND AT SEA IS ALWAYS SPECIAL – AND THE WARDROBE HAS TO FIT 

THE OCCASION. SO, BEFORE YOU CLIMB ABOARD, REMEMBER TO SAVE 

SOME SPACE FOR STYLE AND COMFORT.

ELA:

BLUSA DASLU

SHORT TALIE NK 

PULSEIRAS ACERVO

ELE: 

CASACO E CALÇA

ERMENEGILDO ZEGNA

FOR HER:

DASLU  BLOUSE

TALIE NK SHORTS

PRIVATE COLLECTION BRACELETS

FOR HIM:

ERMENEGILDO ZEGNA 

JACKET AND TROUSERS
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ELA:

VESTIDO TALIE NK

CLUTCH LES PETITS JOUEURS NA LOOL

SANDÁLIA ACERVO 

ANÉIS ACERVO

BRINCOS ACERVO

ELE:

TERNO DOLCE & GABBANA 

MAIÔ BOTSWANA

BRINCOS E PULSEIRAS ACERVO

BOTSWANA SWIMSUIT 

PRIVATE COLLECTION 

EARRINGS AND BRACELETS

FOR HER:

TALIE NK DRESS

LES PETITS JOUEURS NA LOOL CLUTCH

PRIVATE COLLECTION SANDALS  

PRIVATE COLLECTION RINGS AND 

EARRINGS

FOR HIM:

DOLCE & GABBANA SUIT 
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ELE: 

BLUSA BOTTEGA VENETA

CALÇA E SAPATOS RICHARDS

ÓCULOS CHRISTIAN DIOR NA SÁFILO

ELA:

MOLETON DOLCE & GABBANA 

BIQUÍNI CIA MARÍTIMA 

BRINCOS ACERVO

FOR HIM:

BOTTEGA VENETA SHIRT

RICHARDS TROUSERS AND SHOES

CHRISTIAN DIOR NA SÁFILO SUNGLASSES

FOR HER:

 DOLCE & GABBANA SWEATSHIRT

CIA MARITIMA BIKINI  

 PRIVATE COLLECTION EARRINGS
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JAQUETA DOLCE & GABBANA 

CALÇA E CINTO ERMENEGILDO ZEGNA 

BLUSA MAX MARA 

ÓCULOS E BOLSA CHRISTIAN DIOR

BRINCOS ACERVO

PULSEIRA LOOL 

MAX MARA BLOUSE

CHRISTIAN DIOR SUNGLASSES AND BAG  

PRIVATE COLLECTION EARRINGS

LOOL BRACELET

DOLCE & GABBANA JACKET

ERMENEGILDO ZEGNA TROUSERS AND BELT
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ELE:

SHORT PANTONE NA FARFETCH

ELA:

BODY DOLCE & GABBANA 

ANÉIS, BRINCOS E

PULSEIRAS ACERVO

FOR HIM: 

PANTONE SHORT 

FOR HER:

DOLCE & GABBANA BODY

PRIVATE COLLECTION EARRINGS 

BRACELETS AND RINGS
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BLUSA THELURE

CALÇA MIXED 

ANÉIS ACERVOBLAZER E CAMISETA 

ACERVO

PRIVATE COLLECTION 

BLAZER AND T-SHIRT

THELURE BLOUSE

MIXED TROUSERS 

PRIVATE COLLECTION RINGS — 85 
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MAIÔ JO DE MER 

BRINCOS ACERVO

JO DE MER SWIMSUIT  

PRIVATE COLLECTION EARRINGS8 6 —
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JAGUAR F-TYPE SEM ESCALA
MARCA INGLESA MOSTROU ATÉ ONDE VAI SEU PODER DE FOGO AO LANÇAR O F-TYPE, 

SUCESSOR DO MÍTICO E-TYPE, PRODUZIDO PELA JAGUAR ENTRE 1961 E 1975

JATO DA CESSNA APRESENTADO NA 11ª EDIÇÃO DA LABACE 

PODE VOAR DE SÃO PAULO AO CARIBE SEM INTERRUPÇÕES

Esportivo chega em três versões: a F-Type 3.0 V6, de motor 340 cv; a F-Type V6 S, com 380 cv; e a F-Type R, dona 

de um motor 5.0 V8 Supercharged de 550 cv. Destaques para o interior forrado em couro nobre e detalhes em alumínio. 

O sistema de escape soa como o de um carro de corrida. Os preços variam de R$ 426,3 mil a R$ 662 mil.

Primeiro jato da marca a trazer aviônicos Garmin G5000 e autothrottle como itens de série, Citation Sovereign+ tem mo-

tores Pratt & Whitney Canada PW306D, o que garante subida direta de 45 mil pés e alcance de 5.904 km. Vendido por 

US$ 17,894 milhões, o avião acomoda até 12 passageiros em uma cabine dotada de internet e sistemas de climatização.

THE ENGLISH BRAND HAS SHOWN ITS POWER LAUNCHING THE F-TYPE, SUCCESSOR OF THE MYTHIC E-TYPE, 

PRODUCED BY JAGUAR BETWEEN 1961 AND 1975 – The sports car comes in three versions: the F-Type 3.0 V6, with 

a 340-hp engine; the F-Type S V6, with 380 hp; and the F-Type R, with a 5.0 V8 Supercharged engine of 550 hp. 

The highlights are the interior upholstery in leather and details in aluminium. The exhaust system sounds like a race 

car. Prices range from £ 426,300 to £ 662,000.

CESSNA JET PRESENTED AT THE 11th LABACE EDITION CAN FLY FROM SÃO PAULO TO CARIBBEAN WITHOUT 

STOPPING – First jet of the brand with Garmin G5000 avionics and auto throttle as standard items, Citation Sov-

ereign+ has Pratt & Whitney Canada PW306D engines, ensuring a direct ascent to 45,000 feet and a reach of 

5904 km. Sold for $ 17.894 million, the aircraft accommodates 12 passengers in a cabin equipped with internet 

and air conditioning systems.

D E S I R E
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BELL 505 JET RANGER X DESTINADA ÀS ESTRADAS
NOVA APOSTA DA FABRICANTE AMERICANA DESTACA-SE POR UNIR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA 

DE ÚLTIMA GERAÇÃO E ALTA PERFORMANCE EM UM DESIGN MODERNO E ATRAENTE

CRIADA PARA IR MAIS LONGE E RESGATAR A ORIGEM DA MARCA, TRIUMPH THUNDERBIRD 

COMMANDER TEM MOTOR DE 1.699 CC E COMPETÊNCIA PARA DESLOCAR SEUS 2,44 M E 348 KG

Apresentado na Heli-Expo 2014, helicóptero chega para liderar uma categoria carente de novidades. Com capacidade para cinco 

pessoas, aeronave monoturbina leve tem velocidade de cruzeiro de 232 km/h e alcance de 667 km. Além da motorização e do 

conforto ímpar, o modelo surpreendeu pelo sistema de segurança, que inclui HTAWS e aviônico Glass Cockpit Garmin G1000H.

Embora tenha grandes proporções, a Commander é bastante dócil, já que o guidão, maior nesta versão, permite que o 

motociclista pilote em posição mais ereta, enquanto as plataformas de apoio para os pés têm amortecimento. O painel 

mistura o desenho clássico com um display digital, e seu tanque, de 21,7 litros, é um dos maiores da categoria. 

THE AMERICAN MANUFACTURER’S NEW BET STANDS OUT BY UNITING HIGH-TECH SAFETY DEVICES AND HIGH 

PERFORMANCE IN A MODERN AND ATTRACTIVE DESIGN – Presented at Heli-Expo 2014, the helicopter arrives to the market to 

lead a category lacking novelty. With capacity for five people, this single-turbine light aircraft has cruising speed of 232 km/h 

and reach of 667 km. Besides its engine and unparalleled comfort, the model surprises with its system and security, which 

includes HTAWS and Glass Cockpit Garmin G1000H avionics.

CREATED TO GO BEYOND LIMITS AND BRING BACK THE BRAND’S ORIGINS, THE TRIUMPH THUNDERBIRD COM-

MANDER HAS AN ENGINE OF 1699 CC, AND ENOUGH POWER TO MOVE ITS 2.44 M AND 348 KG. – In spite of its 

large proportions, the Commander is very docile, since the handlebars, larger in this version, allow the motorcyclist 

to ride in an upright position, while the footrests have cushioning. The panel blends a classic design with a digital 

display. In addition, the 21.7-liter tank is one of the largest in the category.
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VIDA E 
ESTILO

NO MAR
TÂNIA ORTEGA É A YACHT DESIGNER RESPONSÁVEL 

 POR INCLUIR PRATICIDADE E ELEGÂNCIA COM TOQUE COZY 

AOS BARCOS DA INTERMARINE

YACHT DESIGNER TÂNIA ORTEGA IS RESPONSIBLE 

FOR BLENDING CONVENIENCE AND ELEGANCE WITH 

A COZY TOUCH IN INTERMARINE BOATS

FOTOS: MARCELO DONATELLI
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D É C O R  C O N C E P T

Viver a vida sobre as ondas fica mais fácil quando se conta com o talento 

da yacht designer Tânia Ortega, referência nacional e internacional quan-

do o assunto é projeto de interiores de grandes embarcações. “Hoje as 

embarcações se tornaram, literalmente, uma casa flutuante, com todo o 

conforto e as exigências de um lar – a diferença fica por conta dos mate-

riais, que devem ser resistentes à maresia e aos eventuais desgastes que o 

mar pode acarretar”, pondera. Sua experiência em décor náutico começou 

há exatos 21 anos, quando ela decidiu tirar seu diploma de designer e ar-

quiteta da gaveta para investir num mercado quase inexplorado até então: 

o de personalização de barcos. Hoje conhecida na área em que atua, está 

à frente da Tutto a Bordo - Decoração Náutica, que atende os projetos e 

personalização de barcos, e de uma loja de produtos de decoração para 

barcos na Alameda Gabriel Monteiro da Silva, em São Paulo. “Acompa-

nhar o processo de fabricação de cada barco me permitiu aprender tudo 

o que sei: desde a concepção de novos modelos até detalhes finais. Me 

envolvi de tal forma que criei um departamento de decoração e projetos 

de barcos usados e novos e desenvolvi um estilo próprio de transferir a 

comodidade e praticidade iguais às de uma morada”, revela Ortega. E é 

justamente essa irreverência em seu trabalho que chamou a atenção da 

Intermarine, quando a empresa lhe fez o convite, há cerca de um ano e 

meio, para assinar a decoração dos seus modelos. Trabalhando em parce-

Living life on the waves is easier when one counts with the talent of 

yacht designer Tania Ortega, a national and international reference 

when it comes to the interior design of large vessels. “Today the 

boats have become, literally, floating houses with all the comfort and 

requirements of a home - the difference lies in the materials, which 

must be resistant to salt spray and any wear and tear caused by the 

sea”, she adds. Her experience in nautical décor started 21 years ago, 

when she decided to take her designer and architect diploma out of 

the drawer to invest in a then unexplored market: the customization 

of boats. Today, renowned in her area, she is head of Tutto a Bordo – 

Nautical Decor, working with the design and customization of boats, 

and a decoration store specialized in products for boats, in Alameda 

Gabriel Monteiro da Silva in São Paulo. “Following the production 

process allowed me to learn everything I know: from designing new 

models to manufacturing each boat and its details. I got so involved 

that I created a decoration department and designedprojects for 

used and new boats, and developed a unique style to give them the 

same convenience and practicality of a home”, says Ortega. And it 

was precisely this irreverence in her work caught the attention of 

Intermarine, when the company invited her, about a year and a half 

ago, to sign the decoration of their models. Working in an exclusive 
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ria exclusiva com a marca, Ortega elabora os projetos em plena sintonia 

com os proprietários dos barcos, no sentido de permitir que cada um deles 

tenha bastante liberdade para externar seus desejos de personalização. 

Para ela, o processo de criação da decoração dos yachts é similar ao de 

um projeto residencial, em que é necessário estreitar uma relação com o 

cliente e sua família, a fim de absorver o máximo de história e de sonhos 

dos proprietários, além de entender seus hábitos e costumes. “É funda-

mental saber se estamos lidando com um barco de jovens, de balada, de 

crianças ou só de adultos. Enfim, identificar o estilo”, diz. Segundo Ortega, 

a quantidade de amantes que “desfrutam da vida no mar” será cada vez 

maior, já que “os chefes da família estão comprando barcos maiores para 

fortalecer os laços e vínculos entre filhos e netos, resultando num lar de 

descanso, com comodidade, luxo, lazer, aconchego e principalmente pra-

ticidade”, conta. Todos esses detalhes apenas evidenciam a seriedade e o 

profissionalismo de Ortega, decidida a melhorar e dar mais estilo à vida 

no mar. Sobre seu desenvolvimento na Intermarine, a profissional finaliza: 

“Hoje me sinto bem mais segura e confiante nas minhas decisões, sei 

exatamente o que vai dar certo ou errado – e isso me dá mais liberdade 

também, porque tenho a confiança da equipe quando decido apostar em 

algo novo – mas, claro, dentro das limitações que qualquer barco oferece”.

partnership with the brand, Ortega elaborates projects in full harmony 

with the boats’ owners in order to give them enough freedom to 

express their wishes for customization. For her, the process of creation 

and decoration of yachts is similar to a residential project where it is 

necessary to strengthen a relationship with the client and their family, 

in order to learn as much as possible about their history and dreams, 

as well as understanding their habits and customs. “It is vital to know 

whether we are dealing with a boat for youths, children or just adults. 

In other words, to identify the style”, she says. According to Ortega, 

the amount of boat lovers who “enjoy life at sea” will increase, since 

“the heads of the families are buying larger boats to strengthen ties 

and bonds between children and grandchildren, resulting in a leisure 

home, with convenience, luxury, leisure, warmth and practicality”, she 

adds. All these details show just how serious and professional Ortega 

is and her determination to improve and give more style to life at 

sea. About her development at Intermarine, she says: “Today I feel 

much more assertive and confident in my decisions; I know exactly 

what will go right or wrong - and this also gives me more freedom, 

because I have the team’s trust when I decide to bet on something 

new – but, of course, within the limitations that any boat offers”.

“HOJE ME SINTO BEM 

MAIS SEGURA E CON-

FIANTE NAS MINHAS DE-

CISÕES, SEI EXATAMENTE 

O QUE VAI DAR CERTO 

OU ERRADO”

“TODAY I FEEL MORE 

ASSERTIVE AND CONFIDENT 

IN MY DECISIONS; I KNOW 

EXACTLY WHAT WILL GO 

RIGHT OR WRONG”
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A cidade de Brumadinho teve seu curso alterado em 2006, quan-

do o empresário mineiro Bernardo Paz fez da fauna e flora local o 

cenário perfeito para intervenções culturais assinadas por artistas 

nacionais e internacionais. Desde então, o pequeno município, a 

60 km de Belo Horizonte, nunca mais foi o mesmo: só no primeiro 

semestre deste ano, por exemplo, mais de 200 mil pessoas visi-

taram os 110 hectares do Instituto Inhotim, um Centro de Arte 

Contemporânea e Jardim Botânico. Embora tenha sido fruto de 

iniciativa privada, o governo reconhece Inhotim como uma Orga-

nização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) – o que 

o autoriza a captar recursos por meio da Lei Rouanet. A medida, 

contudo, nem sempre garante o montante necessário para a sus-

tentabilidade do instituto, cujo maior desafio é garantir sua própria 

manutenção. “A perenidade desse lugar exige o envolvimento de 

diversos setores da sociedade. Muitas empresas já perceberam que 

o desenvolvimento de Inhotim precisa e merece ser incentivado, 

pois os projetos conferem novas perspectivas de educação e cul-

tura à comunidade”, afirma Antonio Grassi, diretor executivo do 

instituto. Equilibrar o orçamento, contudo, não é a única tarefa 

do centro cultural, que precisa levar em rédeas curtas o processo 

de curadoria. As obras expostas ao ar livre, no Jardim Botânico, 

por exemplo, têm de passar por um rigoroso processo de seleção 

estabelecido por uma equipe internacional. “Inhotim conta com 

um time curatorial muito bem estruturado, e todos os envolvidos 

CONSIDERED AS ONE OF THE BIGGEST CULTURAL CENTERS OF 

BRAZIL AND THE WORLD, INHOTIM INSTITUTE, IN MINAS GERAIS, 

GETS A NEW BREATH OF LIFE IN 2014 – The city of Brumadinho had 

its course changed in 2006, when mining entrepreneur Bernardo 

Paz made of local fauna and flora the perfect setting for cultural in-

terventions by national and international artists. Since then, the small 

town, 60 km away from Belo Horizonte, has never been the same: 

only during the first half of this year, for example, over 200 thousand 

people visited the 110-acre Inhotim Institute, a Contemporary Art 

Center and Botanical Garden. Despite having its origins in the pri-

vate initiative, the government recognizes Inhotim as a Civil Society 

Organization of Public Interest (OSCIP) – which authorizes it to raise 

funds through the Rouanet Law. The measure, however, does not 

always guarantee the money necessary for the sustainability of the 

institute, whose biggest challenge is to ensure its own maintenance. 

“The survival of this place requires the involvement of various sec-

tors of society. Many companies have realized that the development 

of Inhotim needs and deserves to be encouraged, because these 

projects provide new opportunities for education and culture to the 

community”, said Antonio Grassi, Executive Director of the institute. 

Balancing the budget, however, is not the only task of the cultural 

center, which needs to keep the process of curation on a short leash. 

The works exhibited in outdoor areas, in the Botanical Garden, for 

example, have to undergo a strict selection process established by 

ARTE
ORGÂNICA

FOTOS: DIVULGAÇÃO

APONTADO COMO UM DOS MAIORES CENTROS CULTURAIS DO BRASIL E DO MUNDO, 

INSTITUTO INHOTIM, EM MINAS GERAIS, GANHA FÔLEGO NOVO EM 2014
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COM UMA AMPLA ÁREA DE VISITAÇÃO, INHOTIM PODE REALIZAR PROJETOS 
QUE DIFICILMENTE CABERIAM NOS GRANDES CENTROS URBANOS

realizam pesquisas para conceber projetos em diferentes linhas, 

além de se reunirem periodicamente para definir quais propostas 

serão levadas adiante. Com a característica única de possuir uma 

ampla área de visitação, Inhotim pode realizar projetos que dificil-

mente caberiam nos grandes centros urbanos. Assim, o instituto 

trabalha com formatos expositivos variados, que incluem mostras 

coletivas, individuais, realização de projetos site-specific, comissio-

namento de obras, aquisição de trabalhos previamente concebidos 

e outros”, explica Grassi. Mas como nem só de novos projetos e 

instalações vive Inhotim, o instituto é dono de um rico acervo per-

manente – que dita até o tom das novas exposições, como conta 

o diretor executivo: “Sempre existe a intenção de que as mostras 

temporárias criem relações com as obras permanentes da institui-

ção. Cada novo trabalho montado adiciona maneiras de se inter-

pretar o todo. Além disso, as galerias temporárias do Inhotim têm a 

importante função de fazer rodar a coleção. Atualmente o instituto 

tem um conjunto de mais de 800 trabalhos, estando cerca de 30% 

acessíveis ao público nas galerias e jardins, por isso a importância 

de trocar de tempos em tempos as exposições”. A fluidez do insti-

tuto respeita também diferentes culturas e visões artísticas. Desde 

o início de setembro, por exemplo, Inhotim é palco de uma mostra 

que reúne trabalhos de artistas do Leste Europeu, Ásia e Estados 

Unidos – todos propondo uma reflexão diferente sobre a produ-

ção cultural contemporânea. A exposição atual permite ainda que 

os visitantes confiram de perto duas obras de grande porte: uma 

de David Medalla e outra de Dominik Lang; além da mostra in-

dividual de Geta Brătescu e uma galeria permanente de Carroll 

Dunham. Para despertar ainda mais o desejo de visitar o instituto, 

Grassi nos adianta algumas coisas que estão por vir: “Estamos pro-

gramando, para 2015, a abertura de uma grande galeria dedicada 

à fotógrafa Claudia Andujar, que teve um importante papel na de-

marcação das terras Ianomâmi, na Amazônia, e um prédio-insta-

lação de Olafur Eliasson”. Depois dessa “palhinha”, sugerimos blo-

quear a agenda e já programar sua próxima viagem a Brumadinho. 

an international team. “Inhotim has a very well structured curatorial 

team and everyone involved conducts research to design projects in 

different areas, meeting periodically to determine which proposals 

will be carried on. With the unique feature of having a wide visita-

tion area, Inhotim can undertake projects that would hardly fit in 

large urban centers. Thus, the Institute works with various exhibition 

formats – including group and  individual exhibitions – conducting 

site-specific projects, commissioning works, acquiring previously de-

signed Works, amongst other actions”, says Grassi. But, as Inhotim 

does not live only of new projects and facilities, the Institute owns a 

rich permanent collection – which sets the tone of new exhibits, as 

the executive director says: “There is always the intention that the 

temporary exhibitions will create relationships with the institution’s 

permanent works. Each new work adds new ways to interpret the 

whole. In addition, Inhotim’s temporary galleries have the important 

role to make the collections move. Currently, the Institute has a col-

lection of more than 800 works, of which about 30% are available 

to the public in the galleries and gardens, hence the importance of 

changing the exhibitions from time to time”. The Institute’s fluidity 

also respects different cultures and artistic visions. Since the begin-

ning of September, for example, Inhotim has been the stage for an 

exhibition that brings together works by artists from Eastern Europe, 

Asia and the United States – all offering a different reflection on 

contemporary cultural production. The current exhibition also allows 

visitors to see two major works: one by David Medalla and the oth-

er by Dominik Lang. In addition, there is an individual exhibition by 

Geta Brătescu and a permanent gallery with Carroll Dunham art-

works. To further awaken the public’s desire to visit the institute, 

Grassi tells us about some things to come: “we are planning for 

2015 the opening of a large gallery dedicated to the photographer 

Claudia Andujar, who played an important role in the demarcation 

of the Yanomami areas in the Amazon, and a building-installa-

tion by Olafur Eliasson”. After this “preview”, we suggest saving a 

date in your agenda and planning your next trip to Brumadinho.

WITH A WIDE VISITATION AREA, INHOTIM CAN UNDERTAKE PROJECTS THAT WOULD 

HARDLY FIT IN LARGE URBAN CENTERS

THE SURVIVAL OF THIS PLACE REQUIRES THE 

INVOLVEMENT OF DIFFERENT SECTORS OF SOCIETY

A PERENIDADE DESSE LUGAR EXIGE O ENVOLVIMENTO 

DE DIVERSOS SETORES DA SOCIEDADE
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42INTERMARINE
MODELO É REFERÊNCIA ENTRE AS EMBARCAÇÕES DE SEU 

PORTE. SÃO QUASE 45 PÉS COM ESPAÇO E CONFORTO DE 

SOBRA PARA ATÉ 13 PESSOAS EM PASSEIO

THE MODEL IS A REFERENCE BETWEEN VESSELS OF ITS SIZE. 

WITH ALMOST 45 FEET, THE YACHT HAS ENOUGH SPACE AND 

COMFORT TO ACCOMMODATE UP TO 13 PEOPLE



A Intermarine 42 prova que tamanho não é documento: menor em-

barcação da linha Flybridge do estaleiro, ela reúne todas as qualidades 

encontradas nos modelos maiores do fabricante. Fruto de 41 anos 

de experiência da marca, a Intermarine 42 apresenta tendências em 

design e ambientes primorosos, marcados por conforto, praticidade e 

sofisticação. Com quase 45 pés (13,7 metros) de comprimento total, o 

barco não deixa a desejar quando o assunto é espaço. Capaz de levar 

confortavelmente até 13 pessoas em passeio, abriga, em pernoite, 

quatro pessoas em duas suítes amplas, além de um tripulante na cabi-

ne de marinheiro, um diferencial na categoria. O design arrojado 

The Intermarine 42 proves that size does not matter: the smallest 

vessel in the shipyard’s Flybridge line, she has all the qualities found 

in the larger models of the manufacturer. Resulting from 41 years of 

experience, the Intermarine 42 presents new trends in design and 

stylish environments, featuring comfort, practicality and sophisti-

cation. With almost 45 feet (13.7 meters) of total length, the yacht 

does not disappoint when it comes to space. Able to accommodate 

up to 13 people comfortably on a cruise, the boat also has enough 

space for 4 people in its two spacious suites on an overnight trip, 

plus one crewmember in the cabin, a highlight in the category. The 
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A INTERMARINE 42 CONTA 
COM DOIS MOTORES DE 435 
HP. O LUXUOSO BARCO DA 

INTERMARINE ALCANÇA 
VELOCIDADE MÁXIMA DE 
31 NÓS E VELOCIDADE DE 

CRUZEIRO DE 27 NÓS

do yacht tem a assinatura dos produtos Intermarine. O exterior 

da embarcação é formado por traços fluídos e modernos, em que 

se destaca a forma trapezoidal das janelas do deck inferior, além 

do inédito formato das janelas do salão, mesclando linhas curvas 

e retas. As janelas amplas proporcionam máxima luminosidade e 

vista privilegiada do mar em todos os ambientes. O flybridge da 

yacht’s bold design has the signature of all Intermarine products. 

The exterior of the vessel is marked by fluid, modern lines, in-

cluding the trapezoidal shape of the lower deck windows, in ad-

dition to the unprecedented size of the longe windows, blending 

curves and straight lines. The large windows provide maximum 

light and a privileged view of the sea in all environments. The In-

THE 42 INTERMARINE HAS TWO 435-HP ENGINES.
THE LUXURIOUS INTERMARINE YACHT REACHES MAXIMUM 

SPEED OF 31 KNOTS AND CRUISE SPEED OF 27 KNOTS
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Intermarine 42 é muito espaçoso. Possui sofá 

com solário integrado, posto de comando, 

mesa para refeições e acomoda confortavel-

mente até dez pessoas. Na proa, outro solá-

rio permite que quatro pessoas aproveitem 

o passeio. A popa tem gourmet center com 

pia, churrasqueira e espaço para preparo de 

alimentos, uma exclusividade na categoria. 

Já o salão tem mobiliário em madeira Louro 

Pardo, com direito a sofá para até dez pesso-

as, bar e posto de comando duplo. O interior 

da Intermarine 42 é mesmo primoroso. No 

deck inferior está a cozinha – prática e com-

pletamente equipada. A embarcação ainda 

reserva espaço para duas suítes que surpre-

endem pelo espaço e pela boa disposição. 

Na proa está a suíte máster, com cama de 

casal, armários grandes e banheiro com box 

fechado e separado. A segunda suíte da 

termarine 42’s flybridge 42 is very spacious. 

It has a sofa with integrated sunbed, a helm 

station and a dining table, comfortably 

accommodating up to ten people. At the 

bow, another sunbed allows four people to 

enjoy the trip. The stern features a gourmet 

area with a barbecue grill, a sink and space 

for cooking, an exclusivity in the category. 

The lounge features wooden Louro Pardo 

furniture, with a sofa for up to ten peo-

ple, a bar and a double helm station. The 

interior of the Intermarine 42 is impeccable. 

On the lower deck, we can find the galley – 

fully equipped and very practical. The vessel 

still has space for two suites that surprise 

the guests with their space and good lay-

out. The master suite is at the bow, with a 

double bed, large closets and a bathroom 

with a separate walk-in box. The second 

42
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Intermarine 42 fica à meia-nau, a boreste, com duas camas de solteiro 

que podem ser convertidas em cama de casal. O banheiro, funcional 

e elegante, também tem acesso pelo corredor. Tudo nesse barco foi 

pensado nos mínimos detalhes, seguindo os mais altos padrões de 

qualidade e segurança. Outra novidade é que a Intermarine 42 agora 

tem duas opções de motorização, sendo 2 x Volvo Penta D6 435 ou 2 

x Volvo Penta IPS 600. Vai ser difícil voltar para casa depois de passar 

momentos inesquecíveis nesse barco dos sonhos.

suite of Intermarine 42 is on the starboard side, with two single beds 

that can be converted into a double bed. The functional and stylish 

bathroom can also be accessed through the corridor. Everything on 

this boat has been designed to the smallest detail and to the highest 

standards of quality and safety. Another novelty is that the Interma-

rine 42 now has two engine options, with 2 x Volvo Penta D6 435 or 

2 x Volvo Penta IPS 600. It  will be hard to return home after spend-

ing unforgettable moments in this dream boat.
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COMPRIMENTO TOTAL COM PÚLPITO 13,7 M (44,94’)

COMPRIMENTO DO CASCO COM PLATAFORMA DE POPA 13,4 M (43,96’)

BOCA MÁXIMA 4,15 M (13,61’)

CALADO MÁXIMO 1,15 M (3,77’)

ALTURA ACIMA DA LINHA D’ÁGUA (1) 3,6 M (11,81’)

ÂNGULO DO V NA POPA 13°

DESLOCAMENTO VAZIO (2) 13 T

DESLOCAMENTO CARREGADO (3) 16 T

VELOCIDADE MÁXIMA 31 NÓS / 32 NÓS (IPS)

VELOCIDADE DE CRUZEIRO 27 NÓS / 28 NÓS (IPS)

TANQUE DE COMBUSTÍVEL 1100 L

TANQUE DE ÁGUA 500 L

MOTORIZAÇÃO 2 X VOLVO PENTA D6 435 / 2X VOLVO PENTA IPS 600

CAPACIDADE DE PASSAGEIROS 14

CABINES (4) 2 + 1

LEITOS (4) 4 + 1

BANHEIROS 2

PROJETO EXTERIOR LUIZ DE BASTO DESIGN

F I C H A  T É C N I C A I N T E R M A R I N E  4 2

INTERMARINE 42 | FLYBRIDGE

INTERMARINE 42 | MAIN DECK

INTERMARINE 42 | LOWER DECK
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ACQUA

FIT

BAIXO IMPACTO, MAIOR GASTO CALÓRICO E MUITA DIVERSÃO: 

MARCIO ATALLA FALA SOBRE OS BENEFÍCIOS DOS EXERCÍCIOS 

PRATICADOS NA ÁGUA E DÁ DICAS PARA MELHOR APROVEITÁ-LOS

LOW IMPACT, MORE CALORIC EXPENDITURE AND LOTS OF FUN: 

MARCIO ATALLA TALKS ABOUT THE BENEFITS OF WATER EXERCISE 

AND GIVES TIPS TO MAKE THE BEST OF IT

 FOTOS: BRUNO POLETTI
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Enjoying the Brazilian sun and its immense coast has advan-

tages that go beyond pure leisure: keeping fit, for instance. 

This is what physical education teacher Marcio Atalla guaran-

tees – also affirming that the mere fact of being in the water 

is enough to accelerate the burning of calories. “Water tem-

perature is always lower than body temperature, so the body 

burns calories just to keep warm” he says, “but one must be 

careful leaving the water, because we tend to eat more in 

order to warm the body up. A good tip, in this case, is to 

wear warm clothes after getting out of the sea or a lake”, he 

adds. Another important benefit of exercising in the aquatic 

environment, according to Atalla, is the reduction of impact, 

making these sports ideal for those who are overweight or 

who are not prepared for exercises that require much of the 

body, such as running. However, those who think it takes 

great effort to work out in the water are wrong –according 

to the teacher, even those using floaters are somehow ex-

Aproveitar o calor e a costa brasileira tem vantagens que vão 

além do puro lazer: a manutenção do condicionamento físico. 

Pelo menos é o que garante o professor de educação física 

Marcio Atalla, que afirma que o simples fato de estar na água 

já é o suficiente para acelerar o gasto calórico. “A temperatu-

ra da água é sempre mais baixa que a temperatura corporal, 

então, só para manter-se aquecido, o corpo já gasta caloria”, 

afirma, “mas é preciso tomar cuidado ao sair da água, porque 

tendemos a comer mais com o intuito de esquentar o corpo. 

Uma boa dica, nesse caso, é se agasalhar ao sair do mar ou do 

lago”, completa. Outro importante benefício de se exercitar 

no ambiente aquático apontado por Atalla é a diminuição do 

impacto, o que faz desses esportes os ideais para quem tem 

problemas de sobrepeso ou para quem não está com a mus-

culatura preparada para exercícios que exijam muito do corpo, 

como a corrida. Engana-se, porém, quem pensa que é preciso 

grande esforço para trabalhar o corpo na água, porque, ainda 

de acordo com o professor, até quem se apoia em boias está, 

de alguma forma, trabalhando os músculos. “Nós chamamos 

isso de lazer com movimento. Só de mexer um pouco as per-

nas e os braços, para tentar se equilibrar ou ficar ‘estático’ no 

ambiente aquático, já é algum esforço físico”, explica. Atalla 

indica, porém, que, da mesma forma que não sentimos essa 

“ginástica”, o mar pode mascarar alguns sinais de fadiga, já 

que não temos a transpiração, o impacto e a sensação de ca-

lor. Tudo isso, aliás, pode fazer com que nos esqueçamos de 

nos hidratar, porque perdemos muita água sem perceber – e 

é a desidratação uma das principais causas da cãibra, a gran-

de vilã dos esportes aquáticos. Para completar as dicas, Atalla 

sugere refeições leves e o aumento progressivo na intensidade 

dos exercícios ao longo do dia – começando, talvez, com uma 

nadada leve e, aos poucos, partindo para esportes como o es-

qui. Prudência também é crucial na opinião do professor, que 

sabe que é preciso respeitar o poder das águas e os limites do 

próprio corpo, dois fatores decisivos para que os dias no litoral 

sejam exatamente o que devem ser: uma brincadeira sem fim. 

ercising their muscles. “We call it pleasure with movement. 

Just moving your legs and arms a little, to try to find your 

balance or stay ‘still’ in the aquatic environment, is some 

physical effort”, he explains. Atalla points out, however, that 

in the same way we do not feel this “effort”, the sea may 

mask some signs of fatigue, since we do not sweat, suffer 

with the impact or feel warm. This can make us forget to 

get hydrated, because we lose a lot of water without real-

izing it – and dehydration is a major cause of cramps, the 

great villain of watersports. To complete the tips, Atalla sug-

gests light meals and a progressive increase in the intensity 

of the exercises throughout the day - starting, perhaps, with 

a light swim and gradually starting with sports like skiing. 

Prudence is also crucial, in the teacher’s opinion; he knows 

that you have to respect the power of the waters and the 

limits of your own body, two decisive factors so your days on 

the coast will be exactly what they should be: endless fun.

MARCIO ATALLA

“A TEMPERATURA 
DA ÁGUA É SEMPRE 

MAIS BAIXA QUE 
A TEMPERATURA 

CORPORAL, ENTÃO, 
SÓ PARA MANTER-

SE AQUECIDO, O 
CORPO JÁ GASTA 

CALORIA” 

SURFE  350 CALORIAS

STAND UP PADDLE  350 CALORIAS

ESQUI AQUÁTICO  400 CALORIAS

NATAÇÃO  500 CALORIAS 

REMO  560 CALORIAS

FIQUE EM FORMA NO MAR: SAIBA QUANTAS CALORIAS O CORPO 

QUEIMA EM MÉDIA AO LONGO DE UMA HORA DE EXERCÍCIO

“WATER TEMPERATURE 

IS ALWAYS LOWER THAN 

BODY TEMPERATURE, SO 

THE BODY BURNS CALORIES 

JUST TO KEEP WARM”

GET FIT IN THE SEA: LEARN HOW MANY CALORIES THE BODY BURNS,

ON AVERAGE, AFTER ONE HOUR OF EXERCISE
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HUBLOT BIG BANG 
UNICO CARBON

MORMAII 
SUP INFLÁVEL

WWW.HUBLOT.COM

WWW.MORMAIISHOP.COM.BR 

MUST 
HAVE

Fácil de carregar e guardar, esta 

prancha pode ser acomodada 

dentro de uma mochila 

pequena, ótima para levar no 

barco. Sua superfície rígida e 

resistente garante segurança e 

firmeza nos movimentos. 

Relógio tem mostrador de titânio 

e exterior em fibra de carbono. 

Altamente resistente, modelo conta 

com revestimento antirreflexos que 

facilita a leitura das horas até em 

dias de sol intenso.

Easy to carry and store, this 

board can fit into a small back-

pack, great to take on the boat. 

Its rigid and resistant surface 

ensures safety and security in 

the movements.

The watch has a titanium dial and 

the carbon fiber in its outside. It is a 

highly resistant model with anti-re-

flective coating for easy reading in 

days of intense sun.

BERMUDA 
SURF INSPIRED 

WWW.OSKLEN.COM

Peças leves que não pesem principalmente 

em contato com a água são essenciais em 

qualquer tipo de esporte aquático. Atente-

se também ao tempo de secagem das 

roupas, para evitar desconforto.

Light pieces that do not weigh in contact 

with the water are essential in any type 

of water sport. Pay attention also thto the 

clothes’ drying time to avoid discomfort.

RICO REMO 
STAND UP PADDLE

WWW.STARPOINT.COM.BR 

Para praticar o esporte do momento com 

conforto e segurança, escolha um remo leve, 

que não sobrecarregue os músculos e que se 

adeque perfeitamente a sua altura.

To practice the sport of the moment with 

comfort and safety, choose a lightweight 

paddle that does not overload the muscles 

and that suits your height perfectly.

124 —
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WWW.MACCOSMETICS.COM.BR

M.A.C 
ALLURING AQUATIC
Inspirada no universo das sereias, a nova 

coleção da M.A.C investe nos tons terrosos 

e batons nudes gelados, tendência para 

a próxima estação.

Inspired by the world of mermaids, the new 

collection from MAC invests in earth tones 

and icy nudes for its lipsticks, a trend for the 

coming season.

WWW.RAY-BAN.COM

WWW.GUCCI.COM

WWW.PUCCI.COM

WISH
LIST

RAY-BAN 
 CLUBMASTER 

FLASH
O modelo clássico e cheio de 

estilo da Ray-Ban ganhou um 

toque de modernidade com as 

lentes espelhadas. Must-have!

The classic and stylish Ray-Ban 

model has gained a touch of 

modernity with mirrored lenses. 

Must have!

PUCCI SWIMWEAR
Que tal trazer toda a sofisticação das estampas mais 

queridinhas do mundo também para o swimwear? 

As peças dispensam qualquer complemento.

How about bringing all the sophistication of the 

darlings of the world into swimwear? The pieces 

do not even need accessories!

GUCCI 
DRIVER SHOES

Além de confortáveis, os famosos driver 

shoes são um coringa no closet masculino. 

Tenha sempre na mala de viagem!

Besides comfortable, the famous driving 

shoes are a wildcard in the male closet. 

Always have a pair in your suitcase!

S
E
A
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ALL WHITE
O verão é a melhor estação para 

abusar de cores mais claras. O look 

total white é elegante e superapro-

priado para dias no mar. 

Summer is the best season to wear 

light colours. The total white outfit 

is elegant and very appropriate for 

your days at sea.

WWW.HERMES.COM

WWW.LONGCHAMP.COM

WWW.LANVIN.COM

WWW.LENNYNIEMEYER.COM

WWW.LOUISVUITTON.COM

LONGCHAMP BAG
Uma bolsa espaçosa pode facilitar a vida na 

hora de viajar.  Os modelos da Longchamp são 

práticos e funcionais, além de superestilosos.

A roomy tote can make life easier when 

traveling. The Longchamp models are 

practical, functional, and superstylish.

LANVIN HAT

HERMÈS SANDALS
A icônica rasteirinha da Hermès não 

sai de moda e é uma aposta certeira 

para quem gosta de peças atemporais 

que duram uma vida toda.

The iconic Hermès sandals never go 

out of style and are a sure bet for 

those who like timeless pieces that 

last for a lifetime.
LOUIS VUITTON 

SUNGLASSES
Inspirado em Audrey Hepburn, 

os óculos gatinho têm armação 

de couro e hastes tartaruga.

Inspired by Audrey Hepburn, 

the catlike glasses have a 

leather frame and turtle arms.

Os chapéus estilosos da tradicional 

maison, que fabrica essas peças 

desde o século XVIII, são uma das 

melhores opções para se proteger 

do sol com muito charme.

The Maison that brings the tradi-

tion of making stylish hats since 

the 18th century is one of the 

best options to protect yourself 

from the sun with lots of charm.

S
T
Y
L
E
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MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA

REVISAR TODOS OS ITENS DA SUA EMBARCAÇÃO É FUNDAMENTAL

PARA GARANTIR UMA NAVEGAÇÃO TRANQUILA E SEGURA, SEM

QUALQUER IMPREVISTO OU CONTRATEMPO 

FOTOS: BRUNO POLETTI

Com a proximidade do verão, época em que 

barcos, lanchas e yachts são mais utilizados, é 

fundamental que os proprietários de embarca-

ções de todos os tipos e tamanhos confiram o 

bom funcionamento de diversos equipamentos a 

bordo. “A manutenção preventiva deve ser fei-

ta constantemente”, avisa Heliberto Fasolin, ge-

rente de pós-venda da Intermarine, estaleiro que 

presta assistência técnica de excelência em todo 

o território brasileiro. A revisão rotineira, princi-

palmente após períodos de inatividade, garante 

a segurança das embarcações. Entre as dicas de 

manutenção preventiva, Heliberto Fasolin desta-

ca revisar motores e geradores, de acordo com 

os requisitos de cada fabricante; renovar a pintu-

ra envenenada – trabalho que leva cerca de uma 

semana; e trocar os anodos de sacrifício, compo-

nentes que protegem as peças metálicas submer-

sas e duram de três a quatro meses. Outros itens 

merecem atenção, como equipamentos elétricos 

gerais, equipamentos eletrônicos de navegação 

e toda a iluminação do barco. Verificar a valida-

de de equipamentos obrigatórios de salvatagem 

também é vital. Extintores devem ser revisados 

anualmente. Foguetes duram até 40 meses. Com 

alguns cuidados, sua embarcação estará pronta 

para proporcionar apenas momentos de prazer. 

REVIEWING ALL ITEMS OF YOUR BOAT IS CRITICAL 

TO ENSURE PEACEFUL AND SAFE NAVIGATION 

WITHOUT ANY UNPREDICTED CIRCUMSTANCES 

OR UNFORESEEN INCIDENTS – With the proximity 

of summer, a time when boats, speedboats and 

yachts are mostly used, it is essential that owners of 

vessels of all types and sizes verify the proper func-

tioning of the equipment on board. “The preventa-

tive maintenance should be done constantly”, warns 

Heliberto Fasolin, Intermarine’s post-sales manager. 

The shipyard provides technical assistance of excel-

lence throughout the Brazilian territory. A routine 

review, especially after periods of inactivity, ensures 

the safety of the vessels. Among the preventative 

maintenance tips, Heliberto Fasolin highlights: re-

viewing engines and generators, according to each 

manufacturer’s requirements; renewing the paint 

– a work that takes about a week; and replacing 

the sacrificial anodes, components that protect sub-

merged metal parts and last three to four months. 

Other items deserve attention, such as general elec-

tric equipment, electronic navigation equipment 

and lighting throughout the boat. Checking the va-

lidity of mandatory salvage equipment is also vital. 

Fire extinguishers should be serviced annually. Flares 

last up to 40 months. With some care, your boat 

will be ready to give you only moments of pleasure.

“REVISÕES DEVEM SER 
FEITAS CONSTANTEMENTE”

“MAINTENANCE MUST BE 
DONE CONSTANTLY”
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ROTA

AZUL

JÁ PENSOU EM VIAJAR DE ANGRA DOS REIS A SALVADOR A BORDO 

DE SEU INTERMARINE? AVENTURE-SE NESTA VIAGEM DE QUATRO 

DIAS QUE TEM TUDO PARA SER INESQUECÍVEL

DID YOU ALREADY THOUGHT TRAVELLING FROM ANGRA DOS 

REIS TO SALVADOR ON YOUR INTERMARINE? THIS ADVENTURE TAKES 

FOUR  DAYS AND HAS EVERYTHING TO BE UNFORGETTABLE

L A T I T U D EL A T I T U D E
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NAVEGAR A COSTA BRASILEIRA É SEMPRE PRAZEROSO, SOBRETUDO A ROTA 

ANGRA DOS REIS – SALVADOR, QUE DURA QUATRO DIAS E RENDE BELAS SURPRESAS

NAVIGATING ALONG THE COAST OF BRAZIL IS ALWAYS PLEASURABLE, ESPECIALLY THE AN-

GRA DOS REIS-SALVADOR ROUTE, THAT LASTS 4 DAYS AND BRINGS BEAUTIFUL SURPRISES

DE
ANGRA...

PORTO SEGURO

Em Porto Seguro, o posto pesqueiro oferece die-

sel direto da bomba e convida a um passeio pelo 

Canal de Porto Seguro, para conhecer os pontos 

turísticos da região.

ILHÉUS

No terceiro dia, faça uma parada no 

Iate Clube Ilhéus e aproveite para re-

laxar por lá mesmo. O local conta com 

uma ampla estrutura, com direito a 

massoterapia, sauna e outros serviços.

CABO FRIO

A primeira parada é Cabo Frio, no 

Rio de Janeiro. Aproveite para abas-

tecer na sub-sede do Iate Clube do 

Rio, que tem bomba própria. Não 

deixe de apreciar a vista incrível e as 

praias de águas quentes do local.

In Porto Seguro, the fishing station offers diesel 

straight from the pump and invites visitors to 

walk along the Canal de Porto Seguro to do 

some sightseeing.

On the third day, make a stop at the 

Yacht Club Ilhéus and relax there. 

The club has an excelente structure, 

with massage therapy, sauna and 

other services.

VITÓRIA

 

No segundo dia, já em Vitória, estaci-

one o barco no Iate Clube do Espírito 

Santo, que também conta com bom-

ba própria para abastecimento.

On the second day, in Vitória, stop the 

boat at the Yacht Club of Espírito San-

to, which also has its own fuel pump.

The first stop is Cabo Frio, in Rio de 

Janeiro. Take the chance and refuel 

at the sub-headquarters of Rio Yacht 

Club, which has its own pump. Be 

sure to enjoy the amazing views and 

warm beaches there.

43
1 2

O INVERNO É A MELHOR ESTAÇÃO PARA NAVEGAR POR 

ESTA ROTA, JÁ QUE A FRENTE FRIA IMPEDE A INCIDÊNCIA 

DE VENTOS FORTES. ATENÇÃO REDOBRADA NO TRECHO DO 

CABO DE SÃO TOMÉ ATÉ VITÓRIA

WINTER IS THE BEST SEASON TO GO ON THIS ROUTE, SINCE 

COLD FRONTS REDUCE THE INCIDENCE OF STRONG WINDS. 

PAY SPECIAL ATTENTION TO THE AREA BETWEEN CABO DE 

SÃO TOMÉ AND VITÓRIA
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PARA
SALVADOR

ILHA DA MARÉ

No restaurante Preta, na Ilha da Maré, 

é obrigatório experimentar a salada de 

siri catado, a melhor da Bahia. Caso 

não queira desembarcar, faça seu pe-

dido e retire seu prato na Marina. Lem-

bre-se de levar um bom azeite, para 

deixar o prato ainda mais delicioso.

LORETO

 

Em Loreto, também na Baía, visite 

a histórica Igrejinha. Não existem 

bares, mas, aos finais de semana, um 

saveiro-bar oferece bebidas geladas e 

alguns tira-gostos. Tente chegar cedo, 

pois a enseada é pequena.

ILHA DE ITAPARICA

Na Ilha de Itaparica, na Baía de To-

dos-os-Santos, um dos melhores pas-

seios é o que percorre o “pantanal 

baiano”, manguezal formado pelo Rio 

Jaguaripe, onde se pode achar prainhas 

desertas e fontes de água doce.

At Preta restaurant, on the island of 

Maré, it is mandatory to try the crab 

salad, the best of Bahia. If you do not 

want to disembark, place your order 

and get your plate at the Marina. Re-

member to bring some good olive oil 

to make it even more delicious.

In Loreto, also in Baía de Todos os 

Santos, visit the historic little church. 

There are no bars, but on weekends, a 

boat turned into bar offers cool drinks 

and some snacks. Try to arrive early, 

as the cove is very small.

On the Island of Itaparica, in Baía 

De Todos os Santos, one of the best 

sightseeing tours is exploring “Bahia 

wetlands”, a mangrove formed by Rio 

Jaguaripe, where you can find little de-

serted beaches and freshwater springs

7

5
6

FOTOS: DIVULGAÇÃO  |  COL ABOR AÇÃO: JORGE CORREIA SANTOS – CLIENTE INTERMARINE

BAHIA MARINA
Ao lado do complexo arquitetônico Solar da União, a Bahia Marina 

é um ponto estratégico para quem navega, mas vale a dica: 

os valores de ancoragem variam de acordo com os pés do barco

Located next to the architectural complex Solar da Uniao, Bahia 

Marina is a strategic point for those who sail, but here goes an 

important tip: anchoring prices vary according to the vessel’s 

size (measured in feet).
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DE BRASIL

MORENA LEITE MISTURA SUA EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL À 

BRASILIDADE DE RAIZ PARA INDICAR UM CARDÁPIO CERTEIRO 

PARA SER SABOREADO AO DOCE BALANÇO DO MAR

MORENA LEITE UNITES HER INTERNATIONAL EXPERIENCE TO 

HER BRAZILIANNESS TO MAKE THE PERFECT MENU TO BE EN-

JOYED AT SEA

FOTOS: DIVULGAÇÃO / MARCELO DONATELLI

PITADAS
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Foi em meio a panelas, temperos e ingredientes naturais que More-

na Leite encontrou seu caminho e aperfeiçoou a culinária que, em 

pouco tempo, virou destaque e referência nacional. Paulistana cri-

ada em Trancoso, a chef cresceu na pousada da família, no litoral 

da Bahia, em contato com o mar e com hóspedes de vários países. 

Estudou gastronomia na renomada escola Le Cordon Bleu, em 

Paris, e já há alguns anos comanda o restaurante Capim Santo, 

em São Paulo, onde aposta nos sabores bem brasileiros para criar 

cardápios deliciosos, muito festejados pela crítica especializada. 

Morena nos entrega de bandeja toda a sua experiência ao sugerir 

um cardápio certeiro para ser degustado a bordo. O palpite da chef 

começa por um ceviche de lagosta ou de peixe biri-biri. “É fres-

co, é do mar e não precisa de fogo para preparar.” Segundo diz, 

qualquer cozinha de barco precisa ter no mínimo limão, azeite, sal 

e frutos do mar. Outra opção é um risoto de camarão. “Tem tudo a 

ver”, comenta. E de sobremesa? Sagu de tapioca e morango com 

sorbet de lichia. Ainda de acordo com a especialista, “indepen-

dentemente da duração do passeio ou da viagem, procure sem-

pre evitar qualquer tipo de comida pesada. Não combina de jeito 

nenhum com o balanço do mar”, e continua: “Uma feijoada com-

pleta e coisas assim, nem pensar”. Para as viagens longas, More-

na indica alimentos que possam durar mais, mas sempre leves. 

It was amidst pots, spices and natural ingredients that More-

na Leite found her path in life and perfected the cooking 

that, in a short period of time, became a national reference. 

Born in São Paulo and raised in Trancoso, the chef grew up 

in the family inn on the coast of Bahia, in contact with the 

sea and guests from many countries. She studied cuisine at 

the renowned Le Cordon Bleu school in Paris, and for some 

years she has been running the Capim Santo restaurant, in 

São Paulo, where she invests in Brazilian flavors to create 

delicious menus, much praised by critics. Morena uses all 

her experience to suggest a perfect menu to be tasted on 

board. The chef’s tips start with a lobster ceviche or biri biri 

fish. “It’s fresh, it comes from the sea and it does not need 

fire to prepare”. She says that any boat kitchen needs lem-

on, olive oil, salt and seafood. Another option is a shrimp 

risotto. “It fits”, she comments. And for dessert? Sagu, tap-

ioca and strawberry sorbet. Also according to the expert, 

“regardless of the duration of the tour or trip, always try 

to avoid any kind of heavy food. It does not go with the 

swing of the sea”. She goes on: “a feijoada or something 

of the kind – no way”. For long trips, Morena suggests 

foods that can last longer, but they must always be light.

“QUALQUER 
COZINHA 

DE BARCO 
PRECISA 

TER LIMÃO, 
AZEITE, SAL 

E FRUTOS 
DO MAR”

“ANY BOAT’S GALLEY 

NEEDS LEMON, 

OLIVE OIL, SALT AND 

SEAFOOD”
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INGREDIENTES

30 ML DE CALVADOS CHATEAU DE BREUIL FINE AOC

 20 ML DE PURÊ DE CARAMBOLA

 10 ML DE XAROPE DE ABACAXI

1 LANCE DE ABSINTO

5 FOLHAS DE HORTELÃ

40 ML DE NERO CASA VALDUGA ESPUMANTE BRUT 

DECORAÇÃO

CARAMBOLA, HORTELÃ, 

AÇÚCAR DE CONFEITEIRO

MODO DE PREPARO

MISTURE TUDO DIRETAMENTE NO COPO ALTO

INGREDIENTS

30 ML CALVADOS CHATEAU DE BREUIL FINE AOC

20 ML MASHED STARFRUIT

10 ML PINEAPPLE SYRUP

1 SHOT OF ABSYNTHE

5 MINT LEAVES

40 ML NERO CASA VALDUGA SPARKLING BRUT.

DÉCOR

STARFRUIT, MINT, ICING SUGAR

HOW TO PREPARE

MIX EVERYTHING DIRECTLY IN A TALL CUP

NORMANDIE-TO

SUMMER
DRINK

Depois de assumir a coquetelaria dos mais renomados ba-

res da Itália e da Inglaterra, o jovem Fabio la Pietra, de 24 

anos, fixou residência no Brasil, onde inovou o cardápio de 

drinks do badalado Sub Astor, na Vila Madalena – e foi elei-

After preparing cocktails in the most renowned bars 

in Italy and England, young Fabio La Pietra, 24, took up 

residence in Brazil, where he revolutionized the cocktail 

menu of the trendy Sub Astor, in Vila Madalena - and was 

to, pelo júri da Veja, o melhor bartender de 2013 por isso. 

Talentoso como poucos, o inquieto italiano continua brilhan-

do com seus drinks geniais e originais. É dele a receita des-

te coquetel que tem tudo a ver com a vida no mar. Anote aí:

elected the best bartender of 2013 by Veja Magazine. A 

rare talent, the restless Italian still shines with its brilliant 

and unique drinks. He created this cocktail recipe that 

has everything to do with life in the sea. Take note:

FABIO LA PIETRA
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IN
AMIGOS E CONVIDADOS SE REUNIRAM EM UMA NOITE 

ESPECIAL PARA BRINDAR OS LANÇAMENTOS 

DO MAIOR ESTALEIRO DO BRASIL

FRIENDS AND GUESTS GATHERED IN A SPECIAL 

NIGHT TO TOAST THE NEW MODELS OF 

THE LARGEST SHIPYARD IN BRAZIL

POR INTERMARINE

FOTOS: R ICARDO PR ATES E WALDEMIR FILETTI

INTERMARINE 
PRIME NIGHT

Em 29 de maio, a Intermarine recebeu 

convidados e amigos para anunciar 

grandes novidades. Nessa noite 

superespecial, Roberta Ramalho 

apresentou a reformulação da 

logomarca e a primeira edição da 

Intermarine Magazine. Também foram 

anunciadas novas iniciativas no serviço 

pós-venda, que vai oferecer um suporte 

ainda maior para o cliente Intermarine.

On May 29, Intermarine welcomed 

guests and friends to announce big 

news. On this extra special night, Ro-

berta Ramalho presented the new logo 

design and the first edition of the Inter-

marine Magazine. New initiatives were 

also announced at the after-sales service, 

which will offer even greater support to 

the Intermarine customer.
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Um dos destaques do evento foi o 

preview do modelo 48 Offshore, apre-

sentado em primeira mão na ocasião. 

Os convidados ainda puderam conhecer 

toda a estrutura da fábrica em um tour 

exclusivo. A Intermarine 95, modelo que 

deu início à produção da linha Yacht do 

estaleiro, também pôde ser vista ainda 

em fase de construção. Jazz e blues 

animaram a noite, que ainda contou 

com parceiros especiais como Maserati, 

Ferrari, Lamborghini e Rolls-Royce. 

A highlight of the event was the preview 

of the 48 Offshore model, presented 

exclusively on the occasion. The guests 

could get to know the entire structure 

of the shipyard in an exclusive tour. The 

Intermarine 95, a model that starts the 

shipyard’s Yacht Line production, can be 

seen under construction. Jazz and blues 

were the soundtrack for the night, which 

also featured special partners like Masera-

ti, Ferrari, Lamborghini and Rolls Royce.
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