
JANEIRO 
2015







#INTERMARINE

#INTERMARINELIVE

#INTERMARINEYACHTS

PRÉ-IMPRESSÃO
IMPRESSÃO E ACABAMENTO

TEL. (11) 3879-5591

TRADUÇÃO

CATIA BOULHOSA BLACK

TATIANA MACHADO BOULHOSA

REVISÃO

3GB CONSULTING 

A REVISTA INTERMARINE É UMA PUBLICAÇÃO

TRIMESTRAL DO GRUPO EVOL - DESIGN AND

PUBLISHING CNPJ: 09.334.452/0001-84

PUBLICADO POR

GRUPO EVOL - DESIGN AND PUBLISHING (@GRUPOEVOL) 

AV. MAGALHÃES DE CASTRO, 4800, CONJ. 142, 14º ANDAR 

ED. CAPITAL BUILDING, CIDADE JARDIM, SÃO PAULO 

CEP 05502-001  TELEFONE. 55 (11) 3750-2830 / 3750-2831

EVOL@GRUPOEVOL.COM.BR  WWW.GRUPOEVOL.COM.BR

COLABORADORES

ANNE RAYBAUD, ALEX ORIGUELLA, LUCAS FONSECA,  

MARIANNA SPADACINI, MARCELO DONATELLI, PAULA VIDAL 

FERNANDES, RENATA MORRONE, WESLEI MARINHO

A INTERMARINE TEM UMA REDE DE DISTRIBUIÇÃO AMPLA E EFICAZ. POR MEIO DOS PARCEIROS INTERMARINE, O CLIENTE TEM 

AO SEU DISPOR UMA EQUIPE COMERCIAL COMPETENTE E DE EXCELÊNCIA COMPROVADA NO MERCADO. ENTRE EM CONTATO 

COM UM DOS NOSSOS PARCEIROS E OBTENHA AS MELHORES CONDIÇÕES PARA ADQUIRIR A SUA INTERMARINE NOVA OU SEMINOVA.

DIRETORA EDITORIAL

CLAUDIA RIBEIRO

EDIÇÃO

ELOÁ ORAZEM

ASSISTENTE EDITORIAL

LUANA SCALA

REDAÇÃO

ALEXANDRE MACHADO

CAMILA LARA

FERNANDA SANTIS

FERNANDA DE ALMEIDA

IZABEL OLIVEIRA 

MARILIA MUYLAERT

MARIO SATO

RONALDO ALBANESE

TIAGO DUPIN

PROJETO GRÁFICO

MSAVIANI DESIGN AGENCY

DESIGNER

BÁRBARA BUSTOLIN

DIRETORA ADJUNTA INTERMARINE

SUZANA COSTA

DIRETOR DE MARKETING INTERMARINE

ALLYSSON YAMAMOTO

PARCEIROS INTERMARINE

ANGRA DOS REIS - RJ

(24) 3377-4785

CURITIBA - PR

(41) 9973 5462

GUARUJÁ - SP

(13) 3354-3327

RIO DE JANEIRO - RJ

(21) 3439 5225

SÃO PAULO - SP

(11) 4116 7007

WWW.INTERYACHTS.COM.BR

ANGRA DOS REIS - RJ

(24) 3361-2527

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

(47) 3361-6139

CURITIBA - PR

(41) 3233-3636

GUARUJÁ - SP

(13) 3305-1500

(13) 3305-1594

SALVADOR - BA

(71) 3321-8653

SÃO PAULO - SP

(11) 3581-4646

SÃO PAULO-SP

(11) 5505 4401

INTERIOR SP

(11) 3404 3303

LITORAL NORTE SP

(12) 3884 4141

GUARUJÁ-SP

(13) 3379-2212

WWW.SPMARINE.COM.BR WWW.NOVAMARINE.COM.BR

E D I Ç Ã O  0 3

@INTERMARINE /INTERMARINE @INTERMARINE

O UNIVERSO INTERMARINE 

Ancoramos no instagram e queremos sua participação online. Siga a conta @Intermarine e não perca nenhum 

detalhe dos lançamentos, eventos e bastidores da empresa. Além de informar, queremos estar por dentro dos seus 

momentos a bordo de uma Intermarine, para isso criamos a plataforma Live. Basta compartilhar suas fotos usando

a hashtag #Intermarinelive, as melhores imagens estarão disponíveis na página Live de nosso site.

INSTAGRAM INTERMARINE

INTERMARINE UNIVERSE – We’ve anchored our boat on Instagram and we want your online input. Follow @Intermarine and 
don’t miss out any details on launchings, events and backstage of the company. Besides informing, we also want to be a part 

of your moments on board of an Intermarine, and in order to do so we’ve created the Live Platform. All you have to do is 
share your pictures using #Intermarinelive, and the best ones will be on the Live page on our website.
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THE NEW YEAR BEGINS On behalf of all Intermarine’s team, I would like to 

thank you, friend and client, for another year of partnership and trust. We 

hope that you and your family have your faith renewed in this New Year and, 

that the approaching months may bring even more accomplishments to every-

one. In this issue, we’ll discuss the new Intermarine 80, a model that has just 

joined our Yacht line and the lavishing and sportive 48 Offshore. In addition, 

to inspire you in 2015, we have gathered stories from families that strength-

ened their bonds at the seaside and from men like Fabien Cousteau, grandson 

of Jacques Cousteau, who take risks to know and protect the oceans. May 

these and all the other articles be a toast and an invitation to conquer new 

obstacles both on dry land and mainly onboard your Intermarine.

UM NOVO ANO  
SE INICIA

PREZADO AMIGO,

ROBERTA RAMALHO

Falo em nome de toda a equipe Intermarine quando lhe agradeço, amigo e 

cliente, por toda parceria e confiança. Esperamos que você e sua família tenham 

a fé renovada neste ano que começa agora, e que os meses que se anunciam no 

horizonte reservem ainda mais realizações a todos. Nesta edição trazemos a nova 

Intermarine 80, modelo que acaba de chegar a nossa linha Yacht e da luxuosa e 

esportiva 48 Offshore. E para inspirá-los ao longo de 2015, reunimos histórias de 

famílias que estreitaram suas relações à beira mar e a aventura de homens como 

Fabien Costeau, neto de Jacques, que se arrisca para conhecer e proteger os ocea-

nos. Que essas e as demais reportagens sejam um convite a brindes e novos desa-

fios em terra firme e, principalmente, a bordo da sua Intermarine. Com carinho,
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INTERMARINE É A PRIMEIRA E ÚNICA EMPRESA

NÁUTICA BRASILEIRA A CONTAR COM O PODEROSO 

ESTABILIZADOR NORUEGUÊS

SIDE
POWER

INTERMARINE IS THE FIRST AND ONLY BRAZILIAN 

COMPANY TO RELY ON THE POWERFUL 

NORWEGIAN STABILIZER
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SEM
BALANÇO

Novas tecnologias e inovações do setor náutico nunca escapam 

ao incansável radar Intermarine, que monitora constantemente as 

principais novidades do mercado mundial. Foi assim, mantendo-se 

ligado às últimas informações, que o estaleiro brasileiro conheceu 

o estabilizador Side Power e seus feitos “milagrosos”. Com parce-

ria da consultoria AA-Advanced Appraisal, capitaneada pelo em-

presário Carlos Eduardo Gonsales, o Kadu, a Intermarine tornou-se 

a primeira e única empresa brasileira a contar com a nova tecno-

logia, que, no país, é representada pela Electra Marine Electrical 

& Electronics, liderada por Roberto Brener. A primeira Intermarine 

equipada com Side Power já está navegando. Até março, outros 

dez modelos também serão lançados ao mar com o mecanismo. 

A partir do modelo Intermarine 60, o sistema é instalado de linha.

Para entender mais e melhor sobre esse dispositivo revolucionário, 

conversamos com exclusividade com Kadu e Brener, que abriram 

o jogo sobre a tecnologia. Acho que o primeiro passo para en-

tender o Side Power é compreender seu conceito. Vocês sa-

beriam explicá-lo? Kadu - Respondendo isso de uma forma bem 

simples e direta: o Side Power é um estabilizador de aletas. Mas, 

para entender melhor sua eficácia, vamos explicar os dois modelos 

diferentes que temos no mercado. O primeiro é o giroscópio, uma 

grande bola que gira a uma velocidade impressionante para com-

pensar o balanço das águas. Verdade seja dita, esse mecanismo 

funciona muito bem quando a embarcação está em ponto morto, 

mas tem algumas limitações a se considerar. A primeira, e mais ób-

via, é que o efeito estabilizador do giroscópio praticamente some 

quando o barco entra em movimento – e mesmo em baixa veloci-

dade nota-se isso. Depois, ele não é muito prático, dado seu peso, 

que pode chegar a 700 kg, dependendo do tamanho do yacht. 

Caso o proprietário de uma Intermarine 60, por exemplo, queira 

instalar essa peça, ele terá de sacrificar a cabine do marinheiro, 

porque a caixa do giroscópio precisa de uma área avantajada. Já o 

Side Power, que é um estabilizador de aletas, não tem esse proble-

ma. A novidade, nesse caso, é a aleta curva, cujo desempenho é 

muito superior a tudo que existia no mercado até então. Fica difícil 

explicar só com palavras o que esse sistema é capaz de fazer, mas 

eu garanto que é como se as ondas, de repente, não mais existis-

sem, porque o barco não oscila. Costumo brincar dizendo que é 

New Technologies and innovations on the nautical sector never escape Interma-

rine’s tireless radar, which constantly monitors the main news floating around 

the market worldwide. It was by keeping in touch with the latest info that the 

Brazilian shipyard found out about the Side Power stabilizer and its “miracle” ef-

fects. With the partnership of the AA-Advanced Appraisal consulting, captained 

by businessman Carlos Eduardo Gonsales, Kadu, Intermarine became the first and 

only Brazilian company with access to the new technology, represented in Brazil 

by Electra Marine Electrical & Electronics, led by Roberto Brener. The first Inter-

marine equipped with the Side Power is already sailing. Until March, ten other 

models will also take to the seas with the mechanism. From the Intermarine 60 

up, the system is a standard item. In other to learn more about this revolutionary 

system, we’ve had an exclusive chat with Cady and Brener, who opened up about 

the device. I think the first step towards understanding about Side Power 
is understanding the concept behind it. Could you explain it? Kadu – A 

simple straightforward answer to that question would be that the Side Power is 

a fin’s stabilizer. However, in order to better understand its efficiency, we have to 

explain about the two different models available on the market. The first one is 

the gyroscope, a great ball that spins at an impressive speed in order to compen-

sate the motion of the seas. Truth be told, this mechanism works fairly well when 

the vessel is on neutral but there are certain limitations to be aware of. The first, 

and most obvious one, is that the stabilizing effect of the gyroscope practically 

disappears when the boat is on the move – and even at a low speed, you can feel 

it. In addition, it is not very practical, given its weight, which can reach up to 700 

kg, depending on the size of the yacht. If the proprietor of an Intermarine 60, for 

instance, wants to install this piece, he will have to sacrifice the sailor’s cabin, as 

the gyroscope’s box needs a considerable area. On the other hand, the owner of 

a Side Power, which is a fin’s stabilizer, will not have this issue to face. The novelty 

here is the curved fin, whose performance is incredibly superior to everything that 

has been available on the market up to this point. It is hard to put it into words 

what this system is capable of, but I guarantee it’s like the waves suddenly stopped 

existing because the boat is not rolling anymore. I like to joke about it, saying it is 

like sailing without moving. And how did Intermarine got to this technology?
Kadu – Well, Intermarine asked us for a joint technical analysis of the product with 

the shipyard engineering department and we realized other Brazilian companies 

were already talking stabilizers. Nonetheless, we did not want to just go with 

the flow because it was necessary investigating the sector and figuring out the 

FOTOS: MARCELO DONATELLI
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como navegar parado. E como a Intermarine chegou até essa tecnologia? Kadu – Bem, a Inter-

marine pediu para que fizéssemos uma análise técnica em conjunto com a engenharia do estaleiro, e 

percebemos que outras empresas brasileiras já estavam falando de estabilizadores, mas não queríamos 

simplesmente seguir o fluxo, porque era preciso investigar o setor e descobrir a melhor opção. Coinci-

dentemente, eu estava nos EUA, quando iniciei a pesquisa em campo, na Flórida. Testei pessoalmente 

pela primeira vez o Side Power e fiquei realmente impressionado com o poder do aparelho. Imediata-

mente liguei para a Intermarine, e começou-se toda uma negociação que se arrastou por seis meses.

Brener – Além de questões de ordem burocrática e do próprio tempo da negociação propriamente dita, 

parte da demora deu-se pelo fato de a Side Power não aceitar qualquer cliente, porque preza muito pela 

sua imagem. Assim sendo, a Intermarine foi um parceiro natural para fornecer seu produto. Para se ter 

uma ideia, um estaleiro inglês levou meses para conseguir o sistema. Hoje os três maiores fabricantes 

de barcos britânicos contam com o Side Power em série, e a Intermarine é a primeira companhia fora 

da Inglaterra a utilizar esse equipamento. Qual a origem dessa tecnologia? Brener – A Side Power é 

uma empresa norueguesa, e toda a sua inteligência ainda fica na Noruega. Embora trabalhe há quatro 

anos com estabilizadores, só lançaram a aleta curva cerca de um ano e meio atrás, depois de uma ba-

teria de testes em mares revoltos. Kadu – Vale ressaltar que o dispositivo acompanha três velocidades: 

parado, cruzeiro e em alta velocidade. O capitão pode acionar qualquer um dos estágios manualmente 

ou simplesmente configurar no modo automático e deixar que a máquina avalie sozinha qual a melhor 

versão para cada ambiente e velocidade. Mas eu posso deixar o Side Power ligado o tempo todo?

Brener – Sim, ele foi feito justamente pra isso. O mecanismo pode continuar ativo mesmo em pernoites.

Kadu – Todo mundo acaba até esquecendo que o Side Power está ligado – e a gente só volta a lembrar 

best option. Coincidently I was in the USA when I started my field research in Florida. I’ve personally tested the Side Power 

for the first time and I was really impressed with the power of this contraption. I immediately called Intermarine and the 

negotiation – which took six months to be finished – was put into motion. Brener – Apart from bureaucratic matters, as 

well as the time a negotiation in itself usually takes, part of the delay was because Side Power does not sign on just any new 

client, as they are very zealous of their image. Thus, Intermarine was a natural partner for them. Just to make matters clearer, 

it took one of Britain’s shipyard months to get the system. Nowadays, Britain’s top three shipyards have access to the Side 

Power, and Intermarine is the first company outside of England to get this merit. What is the origin of this technology?
Brener – Side Power is a Norwegian company and all of its intelligence is in Norway. Despite working with stabilizer for 

the past four years, the curved fin was only released about a year and a half ago, after a series of tests in rough seas.

Kadu – It is worth noting that the device has three different speeds: stationary, cruising and running. The captain can 

action any of the three stages manually or simply set it for automatic and let the machine chose the best version for each 

environment and speed. But can I leave the Side Power on at all times? Brener – Yes, it was designed exactly in order 

for you to do so. The mechanism may remain activated even overnight. Kadu – People even forget that the Side Power 

is on – actually you only think about it when the system is turned off or when you sail on a vessel that does not have it. 

So this device is also silent? Kadu – Very much so! When I first tested the Side Power, this was one of my first ques-

tions. The person who was accompanying me took me to the restroom and opened up a little door under the sink. Thus 

“A FORÇA PARA MANTER O BARCO 
ESTÁVEL AUMENTA COM O QUADRADO 

DA VELOCIDADE; OU SEJA, QUANTO MAIS 
RÁPIDO, MAIS EFICIÊNCIA EU TENHO”

“THE NECESSARY NET FORCE TO KEEP A BOAT STABLE 

INCREASES WITH THE SQUARE OF THE SPEED, WHICH MEANS 

THE FASTER I GO, THE MOST EFFICIENT I GET”.

18 —
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quando o sistema é desligado ou quando navegamos em uma em-

barcação que não conta com essa comodidade. Então esse dis-

positivo é também silencioso? Kadu – Muito! Quando fui testar 

o Side Power, essa foi uma das minhas perguntas. O rapaz que me 

acompanhava me levou até o banheiro e abriu uma pequena porta 

sob a pia. Assim, exposto, dava pra ouvir um zunindo tímido, mas 

quando voltamos a fechar a porta, não havia mais ruído algum. 

Já a documentação deve ser mais trabalhosa... Kadu – Não 

é preciso mudar absolutamente nada na documentação. A única 

coisa que aconselhamos é alertar o seguro da mudança, para que 

tudo esteja bem alinhado entre as partes. E no caso de clientes 

quem têm o giroscópio e desejam mudar para o Side Power? 

Kadu – Isso não compensa, sinceramente. Quando o barco foi 

projetado para o giroscópio, com as instalações e tudo mais, não 

vale a pena migrar o sistema. Muita gente deve perguntar se 

há maiores riscos para o barco no caso da quebra da aleta.

Kadu – Essa é a pergunta que mais fazem, e a reposta é não, 

porque a aleta foi feita de uma maneira para, em caso de aciden-

tes, quebrar o eixo, e não a flange, ou seja, a aleta desprende-se 

do casco sem danificá-lo ou inundar o barco. O sistema foi pro-

jetado para ser totalmente seguro. Como foi feita a questão 

do know-how? Especialistas noruegueses virão acompanhar 

a instalação do primeiro Side Power? Brener – Nosso acordo 

prevê a transferência de tecnologia e experiência. Já fizemos um 

treinamento na Intermarine e estamos trazendo especialistas para 

supervisionar as montagens e treinar a equipe. Caso o cliente 

Intermarine necessite de assistência técnica para esse me-

canismo, qual o procedimento a ser seguido? Kadu – O es-

taleiro dispõe do Intermarine Assistance, que deve ser acionado 

a qualquer momento, em qualquer caso – e o Side Power não 

é uma exceção. Ao sinal do menor problema, basta o cliente li-

gar para a Intermarine que a empresa se encarrega do resto. 

exposed you could hear a shy buzz but once we closed the door back, there 

was no more noise. Getting the proper documentation must be a little 
tricky… Kadu – It is not necessary to change anything in your documentation. 

The only thing we advise our clients to do is to alert their insurance company, 

so that everything is in order for both parties. What about clients that al-
ready have the gyroscope and now want to switch to the Side Power?
Kadu – Honestly, it is not worth it. If the boat was projected for a gyroscope, with 

the proper installing and everything else, it is not worth switching systems. Many 
people must wonder whether there is a bigger risk for the boat if the fin 
breaks. Kadu – This is the most asked question, and the answer is no, because 

the fin was built in such a way that, in case of accidents, it breaks at the axis and 

not the flange. This means that the fin is released from the boat without damag-

ing or flooding it. The system was projected to be totally safe. How was the ex-
pertise aspect of things handled? Will Norwegian experts come to Brazil 
in order to accompany the installing of the first Side Power? Brener – Our 

deal foresees the transfer of technology and experience. We have already had a 

training at Intermarine and we are bringing in experts to supervise the assembly of 

the mechanisms and to train the team. If Intermarine’s client needs technical 
support, which procedure should they follow? Kadu – The shipyard offers 

the Intermarine Service, which can be contacted at all times, for several reasons 

– and the Side Power is not an exception. At the smallest sign of trouble, all the 

client needs to do it calling Intermarine and the company will handle the rest.
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CÂMERA SONY 7 II

Canivetes 
Victorinox

FONE DE OUVIDO SOLO2 

PULSEIRA MICA

WWW.VICTORINOX.COM/BR

BR.BEATSBYDRE.COM/

WWW.SONYSTYLE.COM

WWW.MERCEDES-BENZ.COM.BR

WWW.INTEL.COM
A Victorinox lança canivetes para esportistas –  entre 

eles, o Equestrian, que traz limpador de cascos. Já o 

Bike Tool tem caixa de ferramentas, enquanto o Skipper 

atende os navegadores. Mas o mais completo é o Golf 

Tool (foto), com tee e marcador de posição da bola.

Um dos fones de ouvido mais famosos do mundo 

está de cara nova: o Solo2 foi completamente 

redesenhado e agora pode ser dobrado facilmen-

te. Segundo a Beats, o gadget reproduz músicas 

“com mais profundidade de som e clareza”.

A câmera fotográfica Sony 7 II conta com sistema de 

estabilização apto a lentes intercambiáveis e foco automáti-

co rápido e preciso. Tudo com porte compacto e fotos com 

qualidade superior à de algumas câmeras profissionais. Já à 

venda por US$ 1.699 nos EUA.

A prancha “The Silver Arrow 

of The Seas” foi projetada no 

mesmo túnel de vento utilizado 

pela Mercedes na criação de seus 

veículos. Com apenas quatro uni-

dades produzidas, a prancha leva 

a assinatura do surfista Garrett 

McNamara.

As mulheres aficionadas por 

tecnologia vão adorar a pulseira 

MICA. Desenvolvida pela Intel, 

ela traz calendário, exibe SMS e 

oferece acesso a e-mail e redes 

sociais.  Todas as notificações 

são exibidas em uma tela de 

safira curvada de 1,6 polegada, 

que pode ser adornada por ouro 

18 quilates ou pele de cobra.

VICTORINOX POCKETKNIVES - Victorinox launches pocketknives 
for athletes – amongst them the Equestrian, which features a hoof 
cleaner. There is also the Bike Tool, which features a toolbox and 
the Skipper, which caters to navigators. However, the most com-
plete model is the Golf Tool (pictured above), featuring everything 
from tee punches to ball markers. 

SOLO2 HEADPHONES - One of the world’s most 

famous headphones is showing off a new look: the 

Solo2 was completely redesigned and now it can be 

easily folded. According to Beats, the gadget offers 

“an improved wider range of sound and clarity”. 

SONY 7 II CAMERA - The Sony 7 II Camera features a stabilizing system 

fit for interchanging lenses and a quick and precise automatic focus. All of 

these in a compact product and pictures of a superior quality than some 

professional cameras. Available in the USA for U$1,699 

MERCEDES SURFBOARD - “The Silver 

Arrow of The Seas” surfboard was 

designed on the same wind tunnel that 

Mercedes uses to create its vehicles. 

Surfer Garrett McNamara signs the 

four available boards. 

MICA BRACELET - Women who love 

technology will love the new MICA 

bracelet. Developed by Intel, it features 

a planner, receives texts and offers 

e-mail and social media access. Noti-

fications are shown or a 1.6” curved 

sapphire screen, which can be adorned 

by 18-karat gold or snake’s skin. 

PRANCHA 
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1 SANDER VAN DOORN – NEON (UMMET OZCAN REMIX)

2 PAUL MAYSON – JAMINHA 

3 MERCER & BARE – BANGLA 

4 MOGUAI – ACIIID

5 PROMISE LAND – VEGA

6 FRAGMA – TOCA’S MIRACLE 

7 SIDNEY SAMSON FEAT. KURA – KAMIKAZE

8 BASSJACKERS – CRACKIN (MARTIN GARRIX EDIT)  

9 MARTIN GARRIX – PROXY (SPRAYNPRAY BOOTLEG) 

10 AUTOEROTIQUE – PLAY IT AGAIN

PLAYLIST   |   DJ SANDER VAN DOORN
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MUSIC 
ABOARD

Amplificadores 
Devialet 

WWW.DEVIALET.COM

A badalada marca de amplificadores de áudio Devialet chegou ao 

Brasil fazendo barulho. A tecnologia híbrida que combina os sistemas 

analógico e digital entrega um som mais puro e sem distorções. 

Quatro opções estão à venda no país, partindo dos R$ 27 mil.

DEVIALET AMPLIFIER - The popular audio amplifier brand 
Devialet arrived in Brazil with a bang. The hybrid technology, 
which combines analogical and digital systems, delivers a 
purer sound, with fewer distortions. There are four available 
options for sale on the country, from R$27,000. 

WWW.SANDERVANDOORN.COM

Sander van Doorn é atração principal 

por onde passa, sobretudo nos hotspots 

de Ibiza e Miami. Com mais de dez anos 

de carreira, o DJ já produziu dois álbuns 

e diversos singles remixados. Alguns 

de seus sucessos compõem a tracklist 

ao lado, a mesma que agitou a Spinnin 

Session, radioshow da gravadora de 

EDM, Spinnin’, no Nikki Beach.

MUSIC ABOARD - Sander van Doorn is the main 

attraction everywhere he plays, especially at Ibiza 

and Miami’s hotspots. In his over a decade long 

career, the DJ has already produced two albums 

and several remixes. Some of his hits make up the 

list on the right, which rocked the Spinnin Ses-

sion, EDM’s radio show, Spinnin’, at Nikki Beach.

TELEVISOR SAMSUNG 105S9W

WWW.SAMSUNG.COM.BR

Feita para impressionar, nova Samsung 105S9W tem tela curva de 

105 polegadas, no formato 21:9, o mesmo das telas de cinema. Com 

resolução ultra-HD de 5120 x 2160 e imagens de 11 milhões de pixels, 

a TV tem alto-falantes de 160 watts. A Samsung faz a avaliação do 

ambiente, realiza a entrega e instala o produto. 

SAMSUNG 105S9W TV - Made to impress, the new Samsung 105S9W TV has a 

curved 105-inch screen, with a 21:9 ratio, like the ones you see in the movies. With 

a 5,120 X 2,160 UHD resolution and 11 million pixels images, the TV has 160 watts 

sound speakers. Samsung analyses the room, delivers and installs the product. 

CAFETEIRA PORTÁTIL MINIPRESSO 

WWW.WACACO.COM

A Minipresso é o presente ideal 

para os adoradores de um bom café 

espresso. A pequena invenção da 

Wacaco funciona sem eletricidade 

ou pilhas, bastando colocar o pó 

de café em um compartimento e 

a água quente em outro. Depois 

é só bombear até o espresso ficar 

pronto. Lançamento marcado para 

2015 por US$ 49,00.

MINIPRESSO PORTABLE ESPRESSO 

MACHINE - Minipresso is the ideal gift 

for all the espresso lovers out there. 

Wacaco’s small invention needs no 

electricity or batteries. Ground coffee 

goes into one of the compartments 

and hot water into another. Then 

all you need is a few strokes of the 

semi-automatic piston and you’ll have 

a perfectly smooth espresso. Coming 

up on 2015 for US$49.
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REFÚGIO  
REVIGORANTE

NO ALILA VILLAS SOORI, PAISAGENS DESLUMBRANTES,

EMOLDURADAS POR ESPAÇOS MODERNOS E DECORAÇÃO IMPECÁVEL, 

SÃO UM CONVITE IRRECUSÁVEL PARA DIAS DE PURO DOLCE FAR NIENTE

AT THE ALILA VILLAS SOORI, STUNNING BACKGROUNDS, FRAMED BY MOD-

ERN SPACES AND IMPECCABLE DÉCOR, BECOME AN IRRESISTIBLE INVITATION 

FOR DAYS OF THE PUREST DOLCE FAR NIENTE

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Mística, zen e estonteante: Bali é desses destinos que nos fazem relaxar mesmo sem 

querer, colocando-nos em contato com a natureza e conosco. O resort Alila Villas Soori 

partilha essas características e é, ele mesmo, um retrato de Bali – a começar pela paisagem 

que o circunda, com belas praias de areia vulcânica e os verdejantes campos de arroz, tão 

típicos da ilha indonésia. O clima de tranquilidade também faz parte de sua essência, com 

decks e lounges por todos os lados. Na decoração, modernidade e toques rústicos mistu-

ram-se harmoniosamente para criar um ambiente tão arrojado quanto sereno, no melhor 

estilo high-low. Construído sob os parâmetros ecológicos do EarthCheck (certificação de 

turismo sustentável), o resort tem todas as suas acomodações na configuração de vilas. 

São diversas categorias, mas cada uma tem sua própria piscina privativa e uma vista es-

tarrecedora – seja do oceano Índico, seja dos arrozais. São 48 vilas, todas impecavelmen-

te decoradas com muita madeira e outros materiais naturais, em tons neutros e caráter 

moderno. As categorizadas como Ocean Pool ficam no andar superior e permitem vistas 

esplêndidas do mar, enquanto as Beach Pool são literalmente “pé na areia”, com saída di-

reto para a praia. Todas elas têm um aconchegante deck exterior que convida os hóspedes 

Mystical, zen and astonishing: Bali is one of those destinations that invites us to relax even without meaning to 

do so, getting us in touch with nature and with ourselves. The Alila Villas Soori Resort shares these traits and 

it is, in itself, a picture of Bali – starting with the surrounding landscape, full of beautiful beaches of volcanic 

sands and green fields of rice, so typical of this Indonesian island. The calm atmosphere is also an important 

part of its essence, with decks and lounges everywhere you look. The décor is a harmonious mixture of mo-

dernity and rustic touches and it creates an environment that is as bold as it is serene, turning it into the best 

of the hi-low style. Built under the EarthCheck ecological parameters (which ensure the establishment follow 

international sustainable tourism guidelines), all of the resort’s accommodations are actually villas. There are 

several categories, and each one has its own private swimming pool and a striking view – be it of the Indic 

Ocean, or of the rice fields. There are 48 villas, all of them impeccably decorated with woods and other natu-
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“TODAS AS ACOMODAÇÕES 
DO RESORT ESTÃO NA 

CONFIGURAÇÃO DE VILAS”
“ALL OF THE RESORT’S ACCOMMODATIONS ARE ACTUALLY VILLAS”

a passarem boa parte do seu tempo do lado de fora, apreciando a paisagem 

local e entrando em sintonia com o ritmo de vida balinês. Os dias de sol podem 

ser aproveitados em todo o seu louvor, entre a piscina privativa e a poderosa 

ducha externa, sem mesmo que o hóspede precise sair de sua casa temporária. 

O serviço de mordomo garante que nenhum de seus desejos passe batido. As 

famosas massagens balinesas ganham destaque especial no resort, que conta 

com o exclusivo Spa Alila, um paraíso do bem-estar. As massagens são feitas 

ral materials, in neutral colors and in a modern style. Those villas categorized as Ocean Pool are 

on the upper level and allow for magnificent views of the ocean, whereas the Beach Pool villas 

are literally “by the beach”, with a direct pathway to the beach. All of them feature a cozy exte-

rior deck which invites guests to spend long hours outside, enjoying the local landscape, in har-

mony with the Balinese way of life. It is possible to enjoy sunny days in all of their glory, between 

the private swimming pool and the powerful outdoors shower, without even leaving your tem-

porary house. A butler service ensures that none of your wishes goes unanswered. The famous 

Balinese massages are a specialty of the resort, which features the exclusive Alila Spa, a paradise 

of well-being. The massages are based on millenary Eastern techniques and the use of natural 

fresh products. There are also beauty treatments available and an exclusive meditating space. 

The result: peace of body and mind. One of the special packages for the little ones is the Happy 

Hair, which includes washing and a capillary massage, while they savor cookies and chocolate 
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milk shake. The resort’s gastronomy follows the same high standards. The day starts at the Cotta restaurant, by the beach, for breakfast. The menu changes daily and one of its highlights is 

the vast selection of coffee beans. Amongst them, one of the world’s most famous – and most expansive – beans, the Kopy Luwak, of Indonesian origin. At the Ombak Restaurant lounge, 

you can contemplate the sun setting on the Indic Ocean while you listen to the waves crashing down on the rocky coast. This movie like scenery goes perfectly well with cocktails before 

dinner. The night continues inside the restaurant, which, apart from its contemporary cuisine, also offers a VIP gastronomic experience. All you need to do is letting the chef now about 

your preferences and wishes and he will come up with a memorable surprise menu. In a totally zen and intimate style, the Reading Room puts forward a different concept. iPads, magazines 

and newspapers are available for a leisure reading, and for lunch, comfort-food such as the Wagyu mini cheeseburger and the brownie with ice cream. Every corner of the Alila Villas Soori 

is a new opportunity for an intimate and pacific moment, alone or with someone. Balancing comfort and elegance without overdoing it or any ostentation – which do not go well with 

Bali’s cool atmosphere -, the Indonesian island emanates peace, spirituality and natural beauty. And it is at the Alila Villas Soori, most of all, that these features meet their best expression.

com técnicas asiáticas milenares e produtos naturais frescos. Há também 

tratamentos de beleza e espaço para meditação. O resultado: paz de corpo 

e espírito. A novidade é que agora o spa tem programa específico para as 

crianças. Um dos pacotes especiais para os pequenos é o Happy Hair, que 

inclui lavagem dos cabelos e massagem capilar, regados a cookies e milk-

-shake de chocolate. A oferta gastronômica do resort segue os mesmos 

altos parâmetros. O dia começa no restaurante Cotta, à beira da praia, 

para o café da manhã. O menu muda diariamente, e um dos highlights é 

a vasta seleção de cafés. Entre eles, um dos mais aclamados – e caros – do 

mundo, o Kopi Luwak, de origem indonésia. No lounge do restaurante 

Ombak, é possível contemplar o pôr do sol no oceano Índico ao som das 

ondas quebrando na costa rochosa. Cenário digno de filme, que combina 

perfeitamente com coquetéis antes do jantar. A noite continua dentro do 

restaurante, que, além de seu menu de culinária contemporânea, ofere-

ce também uma experiência enogastronômica personalizada. Basta dizer 

suas preferências e desejos que o chef se encarrega de elaborar um menu 

surpresa memorável. No melhor estilo zen e intimista, o Reading Room 

propõe um conceito diferente. iPads, revistas e jornais ficam disponíveis 

para leituras descompromissadas, e para o almoço, comfort-food, como 

o minicheeseburger de Wagyu e o brownie com sorvete. Cada cantinho 

do Alila Villas Soori é uma nova oportunidade para um momento íntimo 

e pacífico, sozinho ou acompanhado. Equilibrando conforto e elegância 

sem exagero ou ostentação – conceitos que nada têm a ver com a atmos-

fera cool de Bali –, a ilha indonésia emana paz, preza pela espiritualidade 

e esbanja belezas naturais por todos os lados; e é sobretudo no Alila 

Villas Soori que essas características encontram sua máxima expressão. 
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MÔNACO

JUMBY BAY

THE GRILL

LE ROYAL MONCEAU

Centro comercial assinado pelos arquitetos Richard Martinet e Chérif Jahlan, 
“Pavilhões Monte-Carlo” promete ser um paraíso de compras em Mônaco. 
Composto por cinco pavilhões revestidos em alumínio, o projeto abriga mar-
cas de alta estirpe, como Alexander McQueen, Miu Miu e Bottega Veneta.

Curtir o mar do Caribe sem enfrentar filas ou multidões é um sonho possível 
para quem se hospeda no Jumby Bay Resort, que, entre outros mimos, 
oferece o conforto de mansões com piscina privativa, fitness center e chef 
particular. Fechada para visitantes, a ilha é acessível apenas por barco.

Depois da renovação, o restaurante londrino The Grill volta a se apresentar 
aos seus fiéis comensais com decoração assinada por Bruno Moinard. Os 
menus sazonais também foram modificados, mas continuam sob o comando 
do chef Christophe Marleix e a tutela de Alain Ducasse. 

Hóspedes do Le Royal Monceau Raffles Paris contam com a expertise da Art 
Concierge Julie Eugène, que elabora roteiros personalizados e organiza visitas 
particulares a galerias e museus e encontros com curadores e artistas. Ela ainda 
orienta os visitantes que desejam investir em suas próprias coleções de arte.

MONACO - The commercial center signed by architects Richard Martinet and Chérif 
Jahlan, the “Monte Carlo Pavilions” promises to be a shopping paradise in Monaco. 
Made up by five aluminum-lined pavilions, the project houses brands such as Alexander 
McQueen, Miu Miu and Bottega Veneta.

JUMBY BAY - Enjoying the Caribbean Sea without facing lines or crowds is a possible 
dream for those who stay at the Jumby Bay Resort, which, amongst other trinkets, offers 
its guests the comfort of mansions with private swimming pools, fitness center and Chef. 
Closed off to visitors, the island can only be accessed by boat. 

THE GRILL- After its renovation Londoner restaurant, The Grill, is back in order to cater 
to its most faithful clients boasting of a décor signed by Bruno Moinard. The seasonal 
menus were also revamped, but they are still signed by Chef Christophe Marleix and the 
kitchen is under the care of Alain Ducasse. 

LE ROYAL MONCEAU- Guests at the Le Royal Monceau Raffles Hotel in Paris can rely on the 
expertise of Art Concierge Julie Eugène, who elaborates VIP itineraries and organizes private 
visitations to galleries and museums as well as meetings with curators and artists. She also 
guides visitors that wish to invest on their own art collection.

MONTECARLOSBM.COM

ROSEWOODHOTELS.COM

DORCHESTERCOLLECTION.COM

LEROYALMONCEAU.COM

ONE & ONLY
DIANTE DE UM MAR CRISTALINO E DA MAIOR E MAIS FAMOSA BARREIRA  

DE CORAIS DO MUNDO, ONE&ONLY RESORT JÁ NASCEU ESTRELADO

O One&Only Haymain abriu suas portas em julho e já é figura carimbada na wishlist dos viajantes mais exigentes. Instalado no 

coração da Grande Barreira de Corais, na Austrália, o hotel foi projetado para ser único, sem tirar o protagonismo da beleza 

natural da região. Oásis de indulgências e aventuras, a estalagem tem como pontos altos a piscina de borda infinita e o bar On 

The Rocks, onde é possível curtir os drinks em uma cabana privativa com vista para a costa rochosa. As massagens relaxantes 

no spa – ou à beira do mar – garantem que qualquer resquício de estresse vá embora. Para os aventureiros, atividades 

emocionantes como passeios de helicóptero e mergulho pela barreira de corais completam a experiência com louvor.

FACING A CLEAR BLUE SEA AND THE BIGGEST AND MOST FAMOUS BARRIER REEF IN THE WORLD, THE ONE&ONLY RESORT WAS ALREADY BORN A STAR 
- The One&Only Haymain opened its doors in July and it has already become a household name on the wish list of the most demanding travelers. Located 
at the heart of the Great Barrier Reef, in Australia, the hotel was designed to be unique, without stealing the spotlight from the area’s natural beauty. An 
oasis of indulgencies and adventures, the resort’s main features are its infinite edge swimming pool and the On The Rocks Bar, where you can enjoy your 
drinks at a private hut facing the rocky coast. Relaxing massages at the spa – or by the Ocean – guarantee you a stress free stay. For the lovers of adven-

tures, there are thrilling activities such as helicopter rides and scuba diving at the barrier reef, which will ensure you a golden star experience.
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INTERMARINE
80

YACHT

COM MUITO VOLUME NO EXTERIOR E INTERIOR, 

DESIGN MODERNO E ACABAMENTO PRIMOROSO,  

A INTERMARINE 80 JÁ É UM SUCESSO

WITH PLENTY OF INTERNAL AND EXTERNAL VOLUME, 

MODERN DESIGN AND EXQUISITE FINISHING, THE 

INTERMARINE 80 IS ALREADY A SUCCESS
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A certeza de dias ensolarados e de altas temperaturas não garante um verão 

marcante, mas o lançamento de um novo modelo Intermarine é, por si, o pre-

núncio de uma temporada especial, para dizer o mínimo. Parte da linha Yacht 

do estaleiro, a Intermarine 80 navegará em breve, desfilando pelo mar seus 

24,35 metros de comprimento total e suas curvas bem delineadas – mérito 

do conceituado estúdio norte-americano Luiz de Basto Design. À primeira 

vista, sua característica mais marcante é, sem dúvida, a amplitude das áreas 

The certainty of sunny days and high temperatures do not guarantee a summer to 

remember. However, the launching of a new Intermarine model is, on itself, the 

prelude to a special season, to say the least. Part of the shipyard’s yacht line, the 
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envidraçadas, propositalmente concebidas para promover maior integração 

com o mar, além de deixar o exterior da embarcação ainda mais imponente. 

A praça da popa é um dos destaques da embarcação, pois seu espaço con-

vida a um encontro desapressado. Os superlativos continuam na plataforma 

Intermarine 80 will navigate soon, taking to the seas with its 24.35 meters and 

well defined curves – thanks to the famous American studio Luiz de Bastos 

Design. At first glance, its most striking feature is, without a doubt, the ex-

ternal area, purposefully built to promote interaction amongst those who sail 

her and to lend her even more grandiosity. In this regard, the stern area might 
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de popa, com 2,5 metros de comprimento, que pode fazer as vezes de 

praia particular e ainda cumprir sua missão de içar um bote ou jet-ski 

com grande facilidade. Outro assunto levado a sério na Intermarine 

80 foi o espaço gourmet, convenientemente instalado na mesma 

plataforma de popa, onde ganhou proteção solar de um toldo elétrico 

embutido na praça de popa. Ali estão a pia, a churrasqueira e o espa-

ço para o preparo de alimentos. Mais ao alto, o flybridge rouba para 

si toda a atenção, independentemente da sua versão – são duas: uma 

com área de sofá maior, e outra com uma banheira de hidromassagem 

e solário no lugar de um sofá. Ambas as disposições contam com bar 

com banquetas, espreguiçadeiras, posto de comando, hardtop elétrico 

e, na parte traseira, um chuveiro para refrescar-se do calor sem ter 

de descer ao deque principal. Honrando todas as expectativas nele 

depositadas, o yacht traz proa com solário, sofá, mesa e tenda – tudo 

em perfeita harmonia. Por dentro, a Intermarine 80 não decepciona e 

se mostra bastante coerente com as propostas externas. A decoração, 

por exemplo, mescla tons claros e escuros para compor um ambiente 

acolhedor e luxuoso, tudo em perfeita harmonia. Ali foram empre-

gados materiais nobres, como madeira nogueira catedral, madeira 

laqueada, couro, aço inox e tecidos nobres. Janelas de dimensões 

be this vessel’s highlight, as its space suggests 

long and unhurried meetings. The superlatives 

continue throughout the stern platform, which is 

2.5 m long, and can play the role of private beach 

as well as that of easily hoisting up a boat or a jet 

ski. Something else that was taken seriously on 

the project of the Intermarine 80 was the gourmet 

area, conveniently built at the same stern platform, 

covered by a built-in electric canopy. In there you 

will find the sink, the grill and a counter to prepare 

your food. Up higher, the flybridge catches the 

eye, regardless of its version – there are two of 

them: one with a bigger sofa area and another 

with a whirlpool and a solarium instead of a sofa. 

Both versions also feature a bar with stools, deck 

chairs, the command post, an electric hardtop and, 

on the rear end, a shower to freshen up without 

having to descend to the deck. Honoring the hopes 

laid on her, the yacht’s bow features a solarium, 

a sofa and a tent – all in perfect harmony. Inside, 

the Intermarine 80 does not let you down and its 

rooms reveal how cohesive the project actually is. 

The décor, for instance, features light and dark 

colors that compose a totally in-sync luxurious and 

cozy environment. The furniture is made of noble 
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nada modestas deixam vazar toda a luz natural possível, além de assegurar 

uma vista privilegiada do mar. Enquanto isso, o salão é dividido entre sala de 

estar, sala de jantar, cozinha e posto de comando, e sua porta com quatro 

folhas permite uma excelente integração com a praça de popa – verdade seja 

dita, o piso feito todo em um só nível colabora bastante com a circulação 

também. O layout está disponível em duas versões, com ou sem cozinha, que 

podem ser escolhidas pelo proprietário antes da construção da embarcação. 

É possível ainda criar outro layout diferente dos oferecidos como padrão, em 

conjunto com os departamentos de design e engenharia do estaleiro ou co-

locar até mesmo um lavabo. No deck inferior, encontram-se as quatro suítes, 

estando a máster à meia-nau e a suíte VIP na proa. Ambas trazem cama de 

casal e banheiro individual. Mais duas suítes com duas camas de solteiro cada, 

localizadas a bombordo e boreste, oferecem o máximo de conforto para os 

convidados. Tantos cômodos e opcionais fazem desse modelo um dos maio-

res, mas também um dos mais eficientes – e devemos isso aos dois motores 

MAN 1550 ou 1650, que atingem até 35,5 nós de velocidade máxima e 31 

nós de cruzeiro. Não bastassem todos os mimos, a Intermarine 80 vem com o 

sistema Side Power de linha. Trata-se de um estabilizador por aletas, que reduz 

drasticamente o balanço do barco tanto ancorado como em movimento.

materials such as walnut and lacquered wood, leather, stainless 

steel and noble fabric. Large windows not only allow in as much 

daylight as possible, but also guarantee a privileged view of the 

ocean. The living room, the dining room, the kitchen and the 

command post are perfectly integrated to the stern area by a 

four-leaf door – truth be told, the fact that the floor is all on 

one level heavily contributes to a better circulation. The layout 

is available on two different versions, with or without a kitchen, 

and the proprietor can chose before the vessel is even built. It is 

also possible to further personalize the layout with the help of 

the shipyard’s design and engineering departments, even adding 

a lavatory. The four ensuites are located on the lower deck, the 

master ensuite at midship and the VIP ensuite at the stern. Both 

feature a double bed and their own bathrooms. Another two 

ensuites, one to the port side and the other to the starboard 

side, each featuring two single beds, offer maximum comfort for 

guests. So many rooms and so many different possibilities turn 

this into one of the company’s largest models. However, it is also 

one of the most efficient – and we owe that to the two MAN 

1550 or 1650 motors, which reach 35.5 knots of maximum speed 

and a cruising speed of 31 knots. If all of this still wasn’t enough, 

the Intermarine 80 also has the Side Power system as a standard 

feature. This fin stabilizer drastically reduces the rolling of the 

ship both when anchored and when sailing.
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“A SUÍTE MASTER PODE TER UM 

BANHEIRO E UM CLOSET OU DOIS 

BANHEIROS INDIVIDUAIS PARA 

O CASAL, DEFINIDOS ANTES DA 

CONSTRUÇÃO DO BARCO”

“THE FOUR ENSUITES ARE LOCATED ON THE 

LOWER DECK, THE MASTER AT MIDSHIP AND 

THE VIP ENSUITE AT THE STERN. BOTH FEATURE 

A DOUBLE BED AND THEIR OWN BATHROOMS”.
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“A DECORAÇÃO MESCLA TONS CLAROS E ESCUROS 

PARA COMPOR UM AMBIENTE ACOLHEDOR E 

LUXUOSO, TUDO EM PERFEITA HARMONIA”

THE DÉCOR FEATURES LIGHT AND DARK COLORS THAT COMPOSE AN  

“ORGANIC” AND PACIFIC ENVIRONMENT, WITH NO SOLITARY LEADING ROLES
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COMPRIMENTO TOTAL COM PÚLPITO* 24,35 M (79,88’)

COMPRIMENTO DO CASCO COM PLATAFORMA DE POPA  24,01 M (78,77’)

BOCA MÁXIMA 5,60 M (18,37’)

CALADO MÁXIMO 1,65 M (5’ 41”)

ALTURA ACIMA DA LINHA D´ÁGUA (1) 6,35 M (18,20’)

ÂNGULO DO V NA POPA 16°

DESLOCAMENTO VAZIO (2) 42 T

DESLOCAMENTO CARREGADO (3) 52 T

VELOCIDADE MÁXIMA (4) 34,5 NÓS 

35,5 NÓS

VELOCIDADE DE CRUZEIRO (4) 30 NÓS  

31 NÓS

TANQUE DE COMBUSTÍVEL 5000 L

TANQUE DE ÁGUA 1200 L + 500 L (OPC)

MOTORIZAÇÃO 2 X MAN 1550  

2 X MAN 1650

CAPACIDADE MÁXIMA DE PASSAGEIROS 25

CABINES  4 + 2

LEITOS 8 + 4

BANHEIROS 4 + 1

F I C H A  T É C N I C A I N T E R M A R I N E  8 0

DECK PRINCIPAL

FLYBRIDGE

DECK PRINCIPAL (OPCIONAL)

FLYBRIDGE (OPCIONAL)

DECK PRINCIPAL LAVABO DECK PRINCIPAL LAVABO (OPCIONAL)

DECK INFERIOR DECK INFERIOR OPCIONAL
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LAÇOS DE 

FAMÍLIA

O BARCO, QUE DEVERIA SER TÃO SOMENTE UMA DISTRAÇÃO E UMA 

ALTERNATIVA PARA PASSEIO, ACABOU SE TORNANDO O DESTINO 

FINAL, ONDE A FAMÍLIA SCALA INTEIRA SE REENCONTROU

THE VESSEL, WHICH SHOULD HAVE BEEN ONLY A DISTRACTION AND 

WEEKEND GETAWAY, BECAME THEIR FINAL DESTINY, THE PERFECT 

PLACE FOR THE SCALA FAMILY REUNION

 FOTOS: LUIS SEYSSEL
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Não importa a razão que leve um cliente a comprar um barco, a lista só 

tende a crescer à medida que o proprietário, a família e os amigos passam a 

usufruir mais e mais da vida ao mar. Na Intermarine esse fato já virou rotina, 

embora todo dia alguém acrescente mais um ou dois bons motivos para 

curtir a embarcação. Marcio Scala, por exemplo, tem uma lista só dele – e 

parece não ter pressa em completá-la em itens, se é que algum dia essa 

lista vai ter fim. Proprietário de uma Intermarine 60, o empresário sempre 

gostou do clima e da combinação perfeita de sol, praia e mar e, por isso, 

visitava Angra dos Reis com bastante frequência, mas não o fazia sozinho: 

a família toda acompanhava. A predileção pelas águas foi o primeiro passo 

para a aquisição de um barco, que não tinha a mesma dimensão do mode-

lo que possui agora, mas era grande o bastante para começar a mudar a ro-

tina dos Scala. Logo de cara, perceberam que os finais de semana passaram 

a ter mais qualidade, inclusive no quesito descanso. Longe do trânsito e das 

filas dos grandes centros urbanos e das cidades turísticas que os cercam, 

Marcio viu seus sábados e domingos ganharem mais horas para se dedicar 

a outras atividades mais prazerosas, ao lado de quem ama. O bônus do 

tempo chegou também com a certeza de segurança, já que, quando a 

bordo, o empresário se sente mais protegido tanto da violência quanto de 

pequenos acidentes. “Somos constantemente alertados dos perigos que 

nos cercam na cidade. Alguns podemos tentar evitar, outros não, como 

eventuais colisões de carro. De qualquer maneira, essas preocupações fi-

cam em terra firme quando embarco com a família”, confessa, aliviado. 

Engana-se, porém, quem se apressa a concluir que as benesses de ter uma 

embarcação inteiramente à disposição começam e terminam tão somente 

quando em cruzeiro. As vantagens de curtir a vida – ou apenas os finais de 

semana – a bordo transbordam por todo o cotidiano. A equação é bastan-

te lógica, e pode ser comparada às férias: mais do que descansados, nos 

sentimos mais motivados e dispostos depois de algum tempo “afastados 

da realidade”. E ter um barco é como ter um passaporte vitalício para férias 

espontâneas, basta recolher a âncora e se deixar levar pelo mar de possibili-

dades, como bem nos prova a família Scala, que vive essa realidade no dia a 

dia. Mesmo navegando em águas tão seguras, Marcio viu suas razões para 

ter o barco se perderem em correntezas opostas quado colocou em xeque 

seus principais motivos. Para encontrar suas respostas, fez o que achava 

melhor à época: vendeu sua embarcação. ”Ponderei diversos fatores, in-

clusive a idade dos meus filhos. Já crescidos, imaginei que eles poderiam 

preferir passar os finais de semana na cidade, onde sairiam com amigos 

e se divertiriam em festas e restaurantes”, explica. Erro claro de percurso, 

pois em pouco tempo a família já sentia falta do balanço do mar e da vida 

que lá passa mais devagar. Tentaram amenizar a saudade aventurando-se 

nas embarcações dos primos, tios e amigos, mas em 2006 quiseram nova-

mente um barco para chamar de seu. Nessa nova fase, Marcio reconfirma-

ria as antigas certezas e descobriria novos porquês para continuar sendo o 

feliz proprietário de uma embarcação do calibre de uma Intermarine – e o 

primeiro deles foi o reencontro da própria família: “É inegável o avanço que 

as novas mídias e tecnologia nos trouxeram, mas elas também nos isolam e 

nos distraem. Parece que, na maioria dos casos, a gente tem que disputar a 

atenção dos filhos e amigos com o celular, que insiste em tocar a cada mí-

nima atualização ou nova mensagem”, conta Marcio, “e essa foi uma das 

primeiras boas coisas que eu senti ao voltar a ter barco: lá a gente fica ‘des-

conectado’ do mundo e ‘conectado’ um com o outro. A impressão que eu 

No matter the reason why a client buys a boat, the list only tends to grow as the proprietor, his family and friends spend more and more time at sea. At Intermarine this has become a routine, and 

everyday someone adds a new reason or two as to why they enjoy their vessel so much. Marcio Scala, for instance, has a list of his own – and he doesn’t seem in a hurry to finish it, if he ever will. As a 

proprietor of an Intermarine 60, the businessman has always enjoyed the good weather and the perfect combination of sun, beach and ocean. Thus, he frequently visited Angra dos Reis but not on his 

own, as his family often went along. The penchant for the big blue waters of the sea was his first step towards acquiring a yacht, which was smaller than the one he owns now, just big enough to start 

changing the Scala family’s routine. Right from the start, they realized that their weekends improved in quality, especially when it came to unwinding. Far away from traffic and the long lines of the 

urban centers and the tourist filled cities around them, Marcos realized the hours on his Saturdays and Sundays became longer and longer and could be fulfilled with other more pleasing activities with 

those he loves. The bonus of time arrived hand in hand with the certainty of being safer, since the businessman feels safer on board both from violence and from small accidents. “We are constantly 

warned about the dangers that surround us in the city. Some we may avoid, others, we can’t, such as the occasional car crashes. Anyways, I leave all of my concerns about it back on solid ground 

when I sail with my family”, he says, sounding relieved. However, you’d be wrong to assume that the benefits of having a vessel at your disposal are exclusive to your time sailing. The advantages of 

enjoying life – or just the weekends – on board reach out into your everyday life. The equation is quite logical, and it can be compared to your vacations: not only we rest when we are “away from 

reality” but, after a while, we also start to feel more motivated and willing. And having a boat is like having a lifelong passport to spontaneous holidays. All you have to do is hoist the anchor and let 

yourself adrift on a sea of possibilities, as we see with the Scala family, who taste this reality on a daily basis. Even sailing on such sure waters, Marcio saw some of his reasons for having a boat getting 

washed away by the flow when he questioned his main reasons. In order to find his answers he did what he thought was best at the time: he sold his vessel. “I took several things into consideration, 

even my children’s age. As they grew older I thought they might want to spend more time on land, where they could hang out with friends and have fun going to parties and restaurants”, he adds. 

A clear steering mistake, and in little to no time, the family started to miss the sway of the ocean and the slower rhythm there. They tried to make the transition easier by venturing into other vessels 

owned by cousins, uncles and friends, but by 2006 they once again wanted a boat to call their own. On this new phase, Marcio rekindled old certainties and discovered new reasons to keep on own-

“A IMPRESSÃO QUE 
EU TENHO É QUE 

TODO DIA A BORDO 
É UMA GRANDE 

CONFRATERNIZAÇÃO”
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tenho é que todo dia a bordo é uma grande confraternização”. O diálogo mais hori-

zontal e frequente com os três filhos e seus colegas estreita os laços da família toda, 

mas não para por aí, porque, no caso dos Scala, todo mundo parece querer o seu 

próprio barco. “Meus primos e tios também gostam da vida ao mar. Somando todas 

as embarcações, acho que somos um grande clã com uns seis ou sete modelos – e 

um detalhe importante é que todos os barcos têm uma máquina de fazer margari-

ta”, descontrai, para mostrar exatamente o clima de festa que se instaura quando 

se reúnem. “A gente se diverte muito junto, e eu fico muito feliz de proporcionar 

aos meus filhos um convívio constante e qualitativo com os seus primos. Até demos 

um nome a esse fenômeno: ‘primandade’, porque somos realmente muito ligados”, 

afirma Marcio. Depois de ouvir tantas histórias com finais tristes e distorcidos por aí, 

Marcio diz-se sortudo por poder mostrar aos herdeiros o poder da união e do con-

vívio pacífico em família. “Meus filhos – um menino e duas meninas – estão todos 

na casa dos 20 anos agora. Estão formados e seguindo cada um o seu caminho, 

mas, inevitavelmente, as nossas estradas se cruzam no mar. E sei que eles valorizam 

nossos momentos juntos e curtem cada segundo ao lado dos primos, que se tor-

naram grandes amigos em terra firme também”, emociona-se. Já faz algum tempo 

que Marcio não acrescenta uma nova razão a sua lista, porque não precisa de mais 

motivos. O maior e melhor deles, ele já descobriu: não há nó de marinheiro que 

seja tão forte quanto os laços de uma família que navega junto, no mar e na vida. 

ing a vessel of the caliber of an Intermarine – and the first one was a family reunion: “It’s undeniable the 

progress new medias and new technologies have brought but they can also be isolating and distracting. 

It seems that, on most cases, we have to fight smartphones for our children’s and our friends’ attention, 

which is constantly drawn by the incessant beeping of updates or new messages”, says Marcio. “And this 

was one of the first good things that I felt when I went back on board: in there you are “unplugged” from 

the world and “plugged” to each other. I feel like every day I am on board we are having a family reunion”. 

A more horizontal and constant dialogue with his three children and his friends strengthened their bonds. 

But that’s not all, because, when it comes to the Scala family, everyone seems to want their own boat. 

“My cousins and my uncles also like the life on board. Putting all of the vessels together, I thing we are 

a great clan with six or seven models – and an important detail is that every boat has its own margarita 

making machine”, he says, laughing, just to show exactly how party like it is when they all get together. 

“We have a lot of fun together, and I am glad I am able to see my children and their cousins coming to-

gether so often and in such an environment. We have even named this phenomenon: ‘cousinity’, as we 

are all so close”, adds Marcio. After listening to so many sad stories, Marcio considers himself a lucky man 

for being able to show his heirs the power of coming together and being in touch with your family. “My 

children – one boy and two girls – are all on their 20’s now. They have graduated from college and they 

all have their own careers, but inevitably our paths cross at sea. And I know they cherish our moments 

together and enjoy every second they spend with their cousins, who have become their best friends on 

dry land as well”, he tells us. It has been a while since Marcio last added a reason to his list, because he 

doesn’t need any other. The biggest and best of them all, he has already uncovered: there is no sailor’s 

knot stronger than the ties formed between family members who sail together, both at sea and in life.
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Of the dozens of underwater dwellings we had in the past, there is only one left, the Aquarius, located almost 20 meters under water at the 

Keys, in Florida. For a long while it was considered whether the lab should be shut down or not, thus extinguishing the possibility of scientists 

and researchers experiencing long underwater expeditions. Fortunately, Fabien Cousteau inherited from his grandfather, Jacques Cousteau, the 

passion for the ocean and his stubbornness: he fought hard to make “Mission 31” come true, a project – which he refers to as “an adventure” 

– which enabled groups of researchers to “live” for 31 days in Aquarius, leaving daily in order to collect material for future research. Apart from 

the noble scientific aspect of the expedition, Fabien was also moved by his heart: his grandfather, the great researcher, carved his name for 

good on every History book when, in 1964, he and five other researchers spent 30 days, 10 meters deep on the Red Sea, studying and filming 

life underwater. With a backup team of the exact same size, Fabien started his own adventure last July. “Including all of my grandfather’s re-

searches as well as those of other pioneers, so far we know less than 5% of all of our oceans. It’s too little. And, in order to study new species, 

how the climate changes influence the oceans and every aspect connected to pollution, we need to dive into this kind of expedition. My grand-

father used to say that, if you want to record a fish, you have to become a fish”, he says, justifying his actions. With no great comfort, the six 

members of the mission had to share an area three meters wide and fourteen meters long – basically the size of a school bus. “It was a trying 

experience. It pushed all of my psychological and emotional barriers”, he reveals exclusively, “but on the bright side, I learned to think outside 

EXPLORADOR 
DOS SETE MARES

 JACQUES COUSTEAU’S GRANDSON, FABIEN SPENDS 31 DAYS  

EXPLORING AND STUDYING LIFE UNDERWATER

NETO DE JACQUES COUSTEAU, FABIEN PASSA 31 DIAS  

EXPLORANDO E ESTUDANDO A VIDA DEBAIXO D’ÁGUA

FOTOS: CARRIE VONDERHA AR E KIP EVANS

Das dezenas de habitáculos subaquáticos que tivemos, restou apenas um, o Aquarius, instalado a quase 20 metros de profun-

didade na região dos Keys, na Flórida. Por muito tempo cogitou-se desativar o laboratório e extinguir qualquer possibilidade de 

cientistas e pesquisadores vivenciarem uma longa expedição debaixo d’água. Felizmente Fabien Cousteau herdou do avô, Jacques 

Cousteau, a paixão pelo mar e a teimosia: batalhou para tirar do papel o “Missão 31”, um projeto – ele prefere chamar de “aven-

tura” – que levou um grupo de estudiosos a passar 31 dias “morando” no Aquarius, de onde sairiam diariamente para coletar 

materiais para futuras pesquisas. Além do nobre caráter científico da expedição, Fabien foi também movido pela emoção: seu 

avô pesquisador entrou de vez para a história em 1964, quando ficou 30 dias, com mais cinco pesquisadores, a dez metros de 

profundidade no Mar Vermelho, estudando e filmando a vida no oceano. Apoiado por uma equipe de igual tamanho, Fabien deu 

início a sua aventura particular em julho deste ano. “Incluindo todas as pesquisas do meu avô e de outros pioneiros, conhecemos 

até agora menos de 5% do nosso oceano. É muito pouco. E, para estudar novas espécies, a influência da mudança do clima nos 

oceanos e todas as questões ligadas à poluição, precisamos nos lançar nesse tipo de expedição. Meu avô costumava dizer que, 

se você quiser filmar um peixe, tem que se tornar um peixe”, conta, justificando suas motivações. Sem grande conforto, os seis 

integrantes da missão tinham de dividir uma área de três metros de largura por 14 de comprimento – as dimensões de um ôni-

bus escolar americano, basicamente. “Foi uma experiência que testou todos os meus limites psicológicos e emocionais”, revela 

com exclusividade à revista Intermarine, “mas o lado bom disso tudo é que eu aprendi a pensar fora da caixa”. Não bastassem 

os limites do próprio corpo e psique, os integrantes da Missão 31 tinham ainda de encarar uma rotina exaustiva. “Acordávamos 
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entre quatro e seis da manhã para o primeiro mergulho, que podia durar até 

cinco horas. À tarde, mergulhávamos novamente por mais três horas. E à noite 

também voltávamos às águas por mais duas ou três horas”, relembra Fabien. 

Todo o sacrifício valeu a pena, já que o líder calcula que, ao longo desses 31 

dias, foi possível coletar informação suficiente para três anos de estudo. “Eu 

adoraria revelar a vocês algumas das mais importantes descobertas que fize-

mos até agora, mas esses artigos científicos estão perto da publicação, e os 

envolvidos não ficaram felizes com o meu spoiler, mas o que eu posso dizer é 

que temos coisas realmente grandiosas a revelar, sobretudo no que diz respei-

to a mudança climática e poluição. De qualquer forma, o resultado das nossas 

análises será acessível a todos, então vocês logo saberão”, afirma. Testemunha 

ocular de alguns alertas da natureza de que estamos tomando decisões erra-

das, Fabien não perde o otimismo: “Acho que estamos nos ocupando demais 

com coisas que realmente não importam, mas fico feliz em saber que alguns 

progressos estão sendo feitos. E eu cito até o Brasil como exemplo. Estive aí 

pela primeira vez com o meu avô, há 30 anos, e voltei tempos atrás com o 

meu pai e minha irmã. Nesse espaço de tempo, vi que coisas boas acontece-

ram: há progressos na questão de preservação ambiental, felizmente, porque 

o Brasil tem uma biodiversidade incrível”. Fugindo de rótulos radicais, o francês 

declara-se realista, pois sabe dos nossos desafios e das nossas faltas perante a 

natureza, e diz ainda que deveríamos aprender com ela a aceitar sem destruir. 

“Por 31 dias ficamos cercados pelas mesmas raias. No começo elas pareciam 

curiosas com a nossa presença e nos observavam, mas logo se acostumaram 

conosco. Penso que deveríamos viver em harmonia, como aconteceu ali: aque-

le ecossistema logo nos acolheu, sem deixar que nossa estadia atrapalhasse 

seu equilíbrio”, revela. Pego na mais bela contradição, nosso explorador “re-

alista” deixa escapar que, ao seu ver, “qualquer ser humano pode se tornar 

um herói com as informações certas”. Seguindo essa lógica, temos razões de 

sobra para acreditar que, depois de 31 dias inteiramente dedicados ao estudo 

do fundo do mar, um novo herói está prestes a nascer diante dos nossos olhos. 

the box”. If pushing their body and mind’s limits wasn’t enough, the members of Mission 31 still had to face an exhausting routine. “We woke up between 4 and 6 am for our first 

dive, which could last up to five hours. In the afternoon we would dive again for another three hours”, remembers Fabien. Their sacrifice was worth it, since their leader calculates 

that, throughout these 31 days, it was possible to collect enough information to sustain three years’ worth of studies. “I would love to reveal some of the most important discoveries 

to you now but these scientific articles are close to be published, and those involved wouldn’t be too happy about me giving out spoilers. However, I can tell you we have some really 

great things to reveal, mostly when it comes to climate change and pollution. Anyway, the results of our analysis will be accessible to everyone, so you will soon learn”, he states. An 

eyewitness to some of nature’s alerts that we are making wrong decisions, Fabien is still an optimistic: “I think we worry too much about things that are not that important but, I am 

glad to see that some progress is being made. And I quote Brazil as an example. I was first there with my grandfather, 30 years ago and I went back some time ago with my father 

and my sister. In between these two visits I noticed some good things happened: there is progress when it comes to environmental preservation, which is very fortunate, as Brazil has 

an incredible biodiversity”. Turning away from radical labels, the French researcher declares himself a realist, as he is aware of our challenges and our faults when it comes to nature, 

and says we should learn from it and accept it without destroying it. “For 31 days we were surrounded by the same stingrays. At first them seemrd curious about us being there and 

they watched us, but they soon got used to us. I think we should live in harmony, as it happened there: that ecosystem took us in, and our stay did not uproot its balance”, he reveals. 

Caught on the most beautiful of all contradictions, our “realist”, let slip that, to him, “any human being can become a hero provided they have the right information”. According to 

that logic, we have more than enough reasons to believe that, after 31 days completely dedicated to underwater studies, a new hero is about to be born right in front of our eyes.

“FOI UMA EXPERIÊNCIA QUE 
TESTOU TODOS OS MEUS LIMITES 
PSICOLÓGICOS E EMOCIONAIS”

“IT WAS A TRYING EXPERIENCE. IT PUSHED ALL OF MY PSYCHOLOGICAL AND EMOTIONAL BARRIERS”
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LA DOLCE
VITA

TOAST TO EVERY NEW MOMENT OF LIFE AND THE ENCOUNTERS IT 

PROVIDES. INTENSIFY YOUR HAPPINESS THROUGH THE OCEAN AND 

RENEW YOUR ENERGY TO ENJOY NEW EXPERIENCES.

BRINDE A CADA NOVO MOMENTO DA VIDA E AOS ENCONTROS QUE 

ELA PROPORCIONA. INTENSIFIQUE SUA FELICIDADE RECORRENDO AO 

MAR E RENOVE SUAS ENERGIAS PARA VIVER NOVAS EXPERIÊNCIAS

FOTOS: LUCAS FONSECA

ST YLING: MARCIO / FL AMINIO VICENTINI

MAIÔ ADRIANA DEGREAS , 

BRINCO E PULSEIR AS

VAN CLEEF & ARPELS
F A S H I O N
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F A S H I O N

>

LOOK

MICHAEL KORS

<

ELE SHORT’S ZEGNA SPORT,

EL A SWEATER GUCCI E 

SHORT’S TALIE NK
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<

CAMISA E CALÇA GIORGIO 

ARMANI , RELÓGIO PANER AI ,

ÓCULOS Y VES SAINT

L AURENT (LUXÓTICA)

>

SUÉTER BOTTEGA VENETA , 

CALÇA ERMENEGILDO ZEGNA

F A S H I O N
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TOP TALIE NK ,

SHORTS MICHAEL KORS ,

GARGANTILHA , COL AR ,

PULSEIR A E ANEL

VAN CLEEF & ARPELS 

B IQUINI EMÍLIO PUCCI ,

SHORTS TALIE NK ,

ÓCULOS GUCCI (LUXÓTICA)

JÓIAS VAN CLEEF & ARPELS
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F A S H I O N

>

MAIO ADRIANA DEGREAS , 

BRINCO E PULSEIR AS

VAN CLEEF & ARPELS

<

ELE CAMISA RICARDO ALMEIDA , 

EL A JAQUETA MA X MAR A E ÓCU-

LOS CHRISTIAN DIOR (LUXÓTICA) 
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F A S H I O N

<

LOOK

MICHAEL KORS

>

JAQUETA GIORGIO ARMANI ,

BERMUDA E BOLSA BOTTEGA

VENETA ÓCULOS GUCCI (LUXÓTICA) 

E RELÓGIO PANER AI
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CHALLENGER 650
NOVA APOSTA DA FABRICANTE CANADENSE BOMBARDIER  

PROMETE LIGAR LONDRES A NOVA YORK SEM ESCALAS

O Challenger 650 é o mais novo modelo da canadense Bombardier e conta com um alcance de 7.408 km, podendo ir sem escala de São Paulo a Miami. 

Com capacidade para até 12 passageiros, o avião tem cabine totalmente remodelada em relação ao antecessor, Challenger 605, e está equipado com 

os motores GE CF34-3B. Uma das principais novidades do jato é o Bombardier Vision Flight Deck, que oferece aos pilotos o que há de mais avançado 

em termos de tecnologia e também em estética de design superior. O sistema propicia novos níveis de conforto e controle e incrementa a consciência 

situacional, reduzindo sensivelmente a carga de trabalho do piloto. As entregas do Challenger 650 estão programadas pra começar em 2015.

CANADIAN MANUFACTURER BOMBARDIER’S NEW BET PROMISES TO CONNECT LONDON TO NEW YORK WITH NO LAYOVERS - The Challenger 650 is Canadian Bombardier’s 
newest model and it has a 4,000 nm range capacity, so it can go from Sao Paulo to Miami with no layovers. With capacity for 12 passengers, this aircraft has a completely remod-
eled cabin when compared to its predecessor, the Challenger 605, and it’s equipped with GE CF34-3B engine. One of the main new features is the Bombardier Vision Flight Desk, 

that provides pilots with cutting edge technology and superior design aesthetics. The system offers new levels of comfort and control and also enhances situational awareness, 
reducing the pilot’s workload. Shipping of the Challenger 650 is scheduled to begin in 2015.

DISCOVERY SPORT
COM ESPAÇO PARA ATÉ SETE PESSOAS E TECNOLOGIA DE PONTA,  

SUV SERÁ FEITO NO BRASIL EM 2016

O Discovery Sport será um marco na história da Land Rover, afinal, caberá ao SUV compacto a honra de inaugurar a primeira fábrica do grupo Jaguar Land 

Rover no Brasil, em Itatiaia (RJ), a partir de 2016.  Apesar do nome em comum, o carro não aposentará o Discovery, e sim o Freelander. O design é inspirado 

no Range Rover Evoque, com faróis alongados na frente e traseira com lanternas futuristas. O interior traz soluções típicas da marca, incluindo o seletor 

giratório das marchas, que se ergue quando o motor é ligado. O carro pode ser vendido no Brasil com motores 2.0 a gasolina, de 230 cv, e 2.2 a diesel, com 

190 cv. O Discovery Sport será importado da Europa antes de ser feito aqui, mas a produção local não reduzirá o preço, estimado em R$ 180 mil.

FITTING UP TO SEVEN PEOPLE AND WITH CUTTING-EDGE TECHNOLOGY, THE SUV WILL BE MANUFACTURED IN BRAZIL IN 2016 - The Discovery Sport will be a milestone for Land 
Rover History; after all, the compact SUV will have the honor of debuting the first Jaguar Land Rover factory in Brazil, in Itatiaia (RJ), in 2016. Despite the common name, the car will 

get rid of the Freelander and not the Discovery. Its design is inspired by the Evoque Range Rover, with elongated headlights and futuristic tail lights. Its interior has typical Land Rover’s 
solutions, including a round gear selector, that lifts when the engine is on. The car may be sold in Brazil with the following engines: 2.0 petrol with 230hp and 2.2 diesel with 190hp. 

The Discovery Sport will be imported from Europe before being manufactured here, but the local production won’t reduce its cost, which is estimated at R$180,000.
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GULFSTREAM G600 
MODELO DEVE SER CERTIFICADO PELAS AUTORIDADES EUROPEIAS E NORTE-

AMERICANAS EM 2017, E AS ENTREGAS COMEÇARÃO NO ANO SEGUINTE

Com capacidade para transportar até 19 passageiros e lançado há menos de dois meses, o jato intercontinental Gulfstream G600 já se 

tornou uma das maiores expectativas do setor para os próximos anos. O lançamento da aeronave aconteceu poucos dias antes da convenção 

da National Business Aviation Association – o maior evento de aviação executiva do mundo. Na ocasião, a empresa exibiu um mock-up em 

tamanho real do novo modelo, que oferece quatro áreas de cabine, dois lavatórios (frontal e traseiro) e uma galley completa. Pertencente à 

categoria long-range, ele é capaz de voar 11.480 km sem escalas, e sua velocidade máxima é de 982 km/h. O G600 deverá ser certificado. 

EUROPEAN AND NORTH AMERICAN AUTHORITIES SHOULD CERTIFY THE MODEL IN 2017, AND SHIPPING WILL BEGIN THE FOLLOWING YEAR - Launched less than two months 

ago and with typical passenger outfitting up to 18 passengers, Gulfstream G600 aircraft has become one of the biggest expectations of the area for the next few years. 
The aircraft launching happened a few days before the National Business Aviation Association Convention – the world’s biggest event in business aviation. On such 
occasion, the company showed a life size mock-up of the new model that offers four living areas, two lavatories (front and back) and a full gallery. Belonging to the 

long-range category, its maximun range is of 6,200 nm with no overlays, at a maximum operating speed of Mach 0.925. The G600 should be certified in 2017.

BMW S 1000 XR
VISUAL AVENTUREIRO E DESEMPENHO ESPORTIVO 

SÃO O TRUNFO DA NOVIDADE ALEMÃ

Feita para andar no asfalto e encarar trilhas leves no final de semana, a BMW S 1000 XR foi revelada durante o Salão de Milão, na Itália. Baseada na 

naked S 1000 R, a XR conta com tanque de 20 litros e pesa 228 kg, em ordem de marcha, enquanto o motor entrega 160 cv e torque máximo de 

11,4 mkgf. Como se espera das motocicletas BMW, a XR é recheada de itens tecnológicos, incluindo freios ABS (que atuam em curvas), controles de 

estabilidade e de tração e quatro modos de pilotagem. O sistema de ajuste eletrônico dos amortecedores, chamado de Dynamic ESA, é vendido como 

opcional. Sua chegada ao mercado brasileiro deve ocorrer no segundo semestre de 2015, possivelmente custando mais que os R$ 67.900 da S 1000 R.

AN ADVENTUROUS LOOK AND ITS SPORTS-LIKE PERFORMANCE ARE THE BIGGEST ASSETS OF THE GERMAN NOVELTY - Made to endure the concrete and light track, the BMW 
S1000 XR was revealed during the Milan Motorcycle Show, in Italy. Based on the Naked S1000 R, the XR has 20l of usable tank volume and it weights 228kgs when road ready; 

meanwhile it has a rated output of 160hp and maximum torque of 11,4 mkgf. As expected of BMW motorcycles, the XR is full of technological items, including ABS brakes (that act 
on curves), stability and traction controls and four riding styles. The damper’s electronic adjustment system, called Dynamic ESA, is sold as an optional item. The motorcycle’s arrival 

to Brazilian market should occur in the second half of 2015, possibly being more expensive than the S1000 R, that sells for R$ 67,900.
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SECRETO

NADA

JARDIM
ROBERTO RISCALA ESTÁ HÁ QUASE 20 ANOS NO MERCADO 

PAISAGÍSTICO E ACUMULA PRÊMIOS E LIVROS PUBLICADOS. 

PAULISTANO FORMADO EM ARQUITETURA, TORNOU-SE 

MESTRE NO PLANEJAMENTO DE AMBIENTES EXTERNOS, 

PRINCIPALMENTE NO QUE DIZ RESPEITO A JARDINS

ROBERTO RISCALA HAS BEEN IN THE LANDSCAPING BUSINESS FOR 

ALMOST 20 YEARS AND HAS PUBLISHED SEVERAL BOOKS AND 

COLLECTED SEVERAL AWARDS. BORN IN SÃO PAULO, HE MAJORED 

IN ARCHITECTURE AND BECAME A MASTER OF PLANNING OUTDOOR 

ENVIRONMENTS, ESPECIALLY GARDENS.

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Nearly 30 years of experience, endless successful projects and awards have given landscaper Roberto Riscala carte blanche to execute any new project: those who know him trust him. An Architecture major, 

this Sao Paulo native is the professional that has participated the most of “Mostra Casa Cor Sao Paulo” – and, in 2010 he received an honor on his 18th participation on the event. The last time he was a part 

of the event, Riscala showed the project “Houses’ Garden”, inspired by Dutch artist Mondrian, with the well-known geometric plans and basic colors. An expert on outdoor environments, the architect and 

landscaper incorporated contemporary elements to the 800m²-project area that had a non-skid flooring without grout, elevated basis, a charming ground fire and even a small spa. Even though it seems 

complex, the goal of this work was very similar to his other works: to develop a welcoming environment, in which adults and children can relax and contemplate the space. Having over 1,200 garden on his 

resume, Riscala published the book “Os Jardins de Roberto Riscala” (The Gardens of Roberto Riscala), by Europa Publisher, in the same year he was celebrating 25 years of his career. The premium edition of 

the work gathers, on its 260 pages, his best creations and they reveal symmetry, volumes and reliefs accurately calculated, these being the main characteristics of his work. The landscaper is also the founder 

of “Jardinatto Planejamento e Execução de Exteriores”, an office based at Vila Olimpia, a neighborhood in the south region of Sao Paulo. Riscala and the company are responsible for landscape projects of 

major events like Casa Office, Family Workshop. As expected, Riscala doesn’t take in consideration only the aesthetic aspects of a job – even though this is an important aspect. He also pays attention to 

accessibility, the laws and the natural aspect of the job, that can’t clash with the native environment. For the landscaper, it is extremely important to be careful when choosing what materials to use on a job, 

Os quase 30 anos de experiência, os infindáveis projetos bem-sucedidos e os prêmios que acumula garantem ao paisagista Roberto Riscala carta branca para 

executar qualquer novo trabalho: quem conhece confia. Formado em arquitetura, o paulistano é o profissional que mais vezes participou da mostra Casa Cor 

São Paulo – e o fato lhe rendeu, em 2010, uma honraria, pois se tratava de sua 18ª colaboração com o evento. Na última vez em que fez parte da mostra, 

Riscala apresentou o projeto “Jardim das Casas”, inspirado na obra do artista plástico holandês Mondrian, com os conhecidos planos geométricos e cores bá-

sicas. Especialista em ambientes externos, o arquiteto e paisagista incorporou elementos contemporâneos à área de 800 m² do projeto, que contou com piso 

antiderrapante que dispensa aplicação de rejunte, bases elevadas, um charmoso fogo de chão e até mesmo um pequeno spa. Embora pareça complexo, o ob-

jetivo da obra era bastante similar ao de seus demais trabalhos: desenvolver um ambiente acolhedor, em que adultos e crianças pudessem relaxar e contemplar 

o espaço. Com mais de 1.200 jardins no currículo, Riscala publicou o livro “Os Jardins de Roberto Riscala”, da Editora Europa, no ano em que comemorou 25 

anos de carreira. As 260 páginas em edição premium da obra reúnem suas melhores criações e revelam simetria, volumes e relevos calculados com exatidão, 

principais características de seu trabalho. Além disso, o paisagista também é o fundador da Jardinatto Planejamento e Execução de Exteriores, escritório com 

sede na Vila Olímpia, bairro da Zona Sul de São Paulo. Riscala e a empresa são responsáveis pelo projeto paisagístico de grandes eventos como o Casa Oficce, 

Family Workshop. Como era de se esperar, o paulistano não leva em conta apenas os aspectos estéticos de uma obra – embora esse seja um ponto bastante 

importante. Ele também se mantem atento à questão do acesso, respeito às leis e aspecto natural do trabalho, que não pode destoar do ambiente nativo. 

Para o paisagista, é de extrema importância ter cuidado aos escolher os materiais usados nas obras, assim como conhecer as especificidades de cada espécie 
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vegetal que será inserida em determina atmosfera. A seus jardins, Riscala 

também acrescenta a parte estrutural, planejando o uso de piscinas, chur-

rasqueiras, fontes, pérgulas, pisos, acessos, treliças, móveis e luminotécni-

ca, para obter um espaço impressionante e atemporal. Com um grupo de 

profissionais composto por arquitetos-paisagistas, agrônomos e jardineiros, 

Roberto pensa seus projetos sob os mais diferentes ângulos, que também 

envolvem a manutenção das plantas e demais espécies. Riscala mantém 

o hábito de visitar todas as etapas de cada obra para verificar a qualida-

de da implantação e atender às necessidades de seus clientes. Com jardins 

que já duram 20 anos, o paisagista ressalta a importância da preservação 

e costuma recomendar cuidados mensais. Toda a atenção aos detalhes lhe 

trouxe bagagem e reconhecimento para que se tornasse uma das principais 

referências entre os profissionais da área. No portfólio do paisagista, des-

tacam-se os ambientes externos de fazendas, casas de campo e praia, que 

compõem cerca de 50% da demanda da Jardinatto. De acordo com Riscala, 

um projeto no paradisíaco arquipélago de Ilhabela, no litoral norte de São 

Paulo, está entre os que mais têm visibilidade. A residência, cercada pela 

vegetação diversificada dos mangues, restingas e riqueza da mata atlântica, 

teve uma história permeada de cuidados, foco em elementos “clean” e, 

principalmente, respeito à natureza. O ideal tropical conduziu todo o pro-

jeto do jardim, para que a família pudesse apreciar e usufruir da beleza 

local. As restrições de uma região com leis ambientais e o transporte por 

balsa exerceram influência na escolha dos materiais, cujas características se 

resumem à simplicidade. Uma das preocupações de Riscala foi a inserção da 

madeira de reflorestamento com certificado de sustentabilidade, uma forte 

tendência de mercado. O produto foi usado para a criação de escadas, um 

deque e a cerca posicionada na linha lateral à piscina. Já todo o piso da área 

de acesso, assentado sobre cama de areia, é permeável e intertravado. A 

escolha foi pensada para facilitar a drenagem do solo, além de ser ecoefie-

ciente. Um dos pontos altos do projeto é a piscina, cercada por um cenário 

de tirar o fôlego. O acabamento da borda curada ao tempo, sem uso de 

forno, é resistente e traz a impressão de estar suspensa, integrando-se com 

sofisticação à área. O toque final ficou por conta da mistura de espécies 

floríferas, frutíferas e folhagens à vegetação nativa. As diversas palmeiras 

cultivadas em todo o terreno são responsáveis por recriar o clima tropical ao 

redor do imóvel. Espécies esculturais, como a cyca, a palmeira-triângulo e o 

pândanus, são fundamentais para atingir um efeito ornamental e trazer um 

ar ousado ao canteiro e ao longo do caminho de chegada, fazendo a recep-

ção para os moradores e seus visitantes. O cenário verde ainda conta com 

plantas em vasos em pontos estratégicos e nas varandas, além de espécies 

exóticas como a helicônica e a bromélia-imperial, que foram acrescenta-

das ao jardim com pacová, eugênia, grama-amendoim, grama-esmeralda, 

guaimbê e ripsalis. Com perfil único, a rica e diversificada obra em Ilhabela é 

mais um sucesso que perdura no jardim dos sucessos cultivado por Riscala. 

as well as knowing the specificities of every vegetal species that are going to be a part of a determined space. Riscala also adds to his gardens the structural part, planning the usage of swimming pools, bar-

becue pits, fountains, arbors, flooring, paths, framework, furniture and lighting in order to develop a striking and timeless space. Counting on a group of architects-landscapers, agronomists and gardeners, 

Roberto considers all angles for his works, that also entails de maintenance of the plants and other species. Riscala has a habit of visiting the jobsites in every stage of construction to check the implementation 

quality and to tend to his customers’ needs. Some of his creations have been around for 20 years, and the landscaper points out the importance of preservation and usually recommends monthly care to the 

areas. All this attention to details has given him the experience and acknowledgement necessary for him to become one of the main references among professionals in this area. On his portfolio, farm exter-

nal environments, country and beach houses stand out, making 50% of Jardinatto’s demand. According to Riscala, a project in the heavenly Ilhabela archipelago, on the North shore of São Paulo, is among 

the ones that have the most visibility. The residence, surrounded by a diverse vegetation of mangroves, sandbanks and an abundance of the rainforest, has had a history permeated by care, focus on clean 

elements and, specially, respect for nature. The tropical ideal has led the project of the garden, so that the family could appreciate and enjoy the local beauty. The restrictions of an area with environmental 

laws and ferry transportation influenced the choice of materials, so their characteristics were based on simplicity. One of Riscala’s concerns was using reforestation wood with sustainability certification, which 

is a market trend. The product was used for the creation of ladders, a deck and a fence on the side of the swimming pool. All the flooring for the path area was put over a sand base and is permeable and 

interlocked. This flooring was to chosen to make the draining of the soil easier and also because it is eco efficient. One of the highlights of this project is the swimming pool, surrounded by a breathtaking 

scenery. The finishing of the edge of the pool, aged by time, without the use of a furnace, is resistant and gives the impression of being suspended, integrating itself to the area with sophistication. The final 

touch was the mixture of flowers, fruit trees and native vegetation. The many palm trees throughout the space are responsible for recreating the tropical atmosphere around the property. Sculptural species, 

like the cycads, the triangle palm trees and the pandanus tree, are fundamental to accomplish an ornamental effect and to give a bold air to the flowerbed and along the entrance path, welcoming the house 

owners and their guests. The green scenery also has plants in vases in strategic places and in the verandas, as well as exotic species like the heliconia flower and the imperial bromeliads, that were added 

to the garden alongside flask philodendrons, nakedwook, peanut grass, emerald grass, selloum and rhipsalis. With a unique profile, the rich and diverse work in Ilhabela is another hit cultivated by Riscala.

OS JARDINS DE RISCALA SÃO 

PLANEJADOS PARA MOSTRAR UM 

RESULTADO NATURAL, QUE SE 

INTEGRE AOS ASPECTOS NATIVOS 

DE CADA REGIÃO

RISCALA’S GARDENS ARE 

PLANNED TO PORTRAY A 

NATURAL RESULT THAT 

INTEGRATES WITH THE NATIVE 

ASPECTS OF EACH REGION.
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LIVROS, REVISTAS E OBJETOS PESSOAIS DÃO O TOQUE FINAL NO 

DÉCOR DOS BARCOS QUE, COMO TODO LAR, MERECEM EXPRIMIR 

A PERSONALIDADE E IDENTIDADE DE SEUS DONOS

FOTOS: DIVULGAÇÃO

O barco hoje é como uma casa flutuante e até oferece todo o 

conforto de um lar. Porém, decorar um yacht é uma tarefa que 

demanda atenção, porque ele também deve refletir a personali-

dade dos proprietários. Segundo a decoradora e yacht designer 

Tânia Ortega, uma boa dica para personalizar um ambiente é 

apostar em revistas e livros decorativos, que funcionam muito 

bem esteticamente e, de quebra, incorporam as preferências 

dos donos. “Publicações sobre barcos e o mar não falham, 

mas fotografia, arte e gastronomia são uma boa opção para 

variar a temática”, comenta Tânia. Para fugir do padrão, eles 

podem ser empilhados horizontalmente nas prateleiras, sepa-

rados por tamanhos e cores iguais ou em degradê. Para um 

efeito mais despojado, os livros também podem ser misturados 

e empilhados em diferentes cores, tamanhos e posições, como 

bem orienta a designer de interiores Ana Andrade: “Alterne a 

disposição das revistas e livros na horizontal e vertical e combi-

ne-os a objetos decorativos como quadros e esculturas”, ensi-

na. Outra sugestão é posicioná-los em uma mesa de centro ou 

sobre outra superfície plana neutra. “Por cima, coloco algum 

objeto, tipo um coral, ou outro peso, para dar um charme”, 

opina Tânia. Independentemente do resultado final, manter a 

praticidade é fundamental – e, nesse caso, é possível combi-

nar obras literárias com móveis externos e tecidos altamente 

resistentes, com toque de algodão, linho ou chenille, que po-

dem ser expostos ao sol e chuva sem perigo de serem danifica-

dos. Revestimentos de vinil que imitam palha, produtos que se 

BOOKS AND PERSONAL ITEMS PROVIDE A FINISHING TOUCH TO THE DECORATIONS OF BOATS THAT, JUST LIKE EVERY HOME, DESERVE TO SHOW THE PER-

SONALITY AND IDENTITY OF THEIR OWNERS - A boat nowadays is like a floating house and it even offers all the comfort of a home. Therefore, decorating a 

yacht demands attention, for it also must reflect the owner’s personality. According to decorator and yacht designer Tânia Ortega, a good tip to customize an 

environment is using decorative books that work very well aesthetically and incorporate the owner’s preferences. “Books about boats and the ocean are always 

spot on, but photography, art and cuisine are good options to change the theme”, says Tânia. In order to escape the common place, they can be stacked hori-

KINFOLK

A revista de slow style Kinfolk não deixou o mar fora 

de suas edições temáticas. Com estética moderna,  

a revista ainda traz dicas originais de como reunir  

os amigos e cozinhar com muito charme.

Slow style Kinfolk Magazine hasn’t left the ocean out 

of its themed issues. With a modern look, the mag-

azine also brings original tips of how to gather your 

friends and cook with a lot of charm.
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assemelham à madeira, mas com preço e tempo de aplicação bem me-

nores que de uma marcenaria normal, também estão disponíveis como 

uma boa opção de renovar e personalizar o barco de maneira prática e 

com qualidade. Cada casa tem seu estilo, assim como cada barco tem o 

seu. Mas é bom tomar cuidado para não misturar diversas referências ou 

incluir detalhes demais. “Muitas conchinhas ou âncoras, por exemplo, 

podem poluir o visual.” E para não errar, Tânia avisa: a regra do menos 

é mais sempre funciona. Por isso, o primeiro passo de um projeto, de 

acordo com Tânia, é o entendimento da dinâmica e estilo da família que 

vai utilizar o barco, além dos hábitos e idades. “Para cada pessoa há uma 

maneira de personalização. Por exemplo, um yacht que recebe muitas 

crianças precisa ser mais prático, funcional, para que não cause estresse 

ao cliente”, explica. Para evitar preocupações futuras, pede-se que as 

publicações expostas estejam sempre bem conservadas, e para mantê-

-las assim, é bom evitar a incidência direta do sol ou calor excessivo. 

Embora seja altamente recomendável a orientação de um profissional, 

a yacht designer garante que, no final das contas, o sucesso da deco-

ração de uma embarcação é simples: mantê-lo autêntico e com toques 

pessoais – e as páginas de uma bela obra podem ser um ótimo começo.

zontally on shelves, separated by size and color similarity or in gradient colors. For a more 

casual effect, books can also be mixed and stacked in different colors, sizes and positions, 

says interior designer Ana Andrade: “Alternate the disposition of books between horizontal 

and vertical and match them to decorative objects like paintings and sculptures”. Another 

suggestion is positioning them on a coffee table or another neutral surface. “I put some 

kind of object on top of them, like a reef piece, or something else heavy, to give it some 

charm”, says Tânia. No matter what the result is, maintaining practicality is fundamen-

tal – and in this case, it’s possible to match literary works with outdoors furniture and 

extremely resistant fabrics, with a touch of cotton, linen or chenille, that can be exposed 

to sun and rain without being damaged. Vinyl linings that imitate straw, products that 

resemble wood, but there are less expensive and take less time to apply are also available 

as a good option for renovating and customizing the boat in a practical way with quality. 

Each house has its own style, just like every boat. However, you should be careful not to mix 

diverse references or to put in too many details. “Too many shells or anchors, for example, 

may harm the look.” Moreover, to avoid mistakes, Tânia says: the rule of “less is more” 

always works. According to Tânia, that’s why the first step of a project is understanding 

the dynamics and style of the family that will use the boat, and also their habits and ages. 

“For each person there’s a way of customizing. For example, a yacht that receives a lot of 

children needs to be more practical, functional, so that it doesn’t stress the client”. To avoid 

future worries, the books should always be in good conditions and in order to keep them 

that way, you should keep them from direct sun exposure or excessive heat. Even though 

having professional guidance is highly recommended, the yacht designer guaranties that, 

at the end of the day, the success of decorating a boat is simple: keep it authentic and 

with personal touches – and the pages of a beautiful book can be a great beginning.

“LIVROS SOBRE BARCOS E O MAR NÃO FALHAM,  

MAS FOTOGRAFIA, ARTE E GASTRONOMIA SÃO  

UMA BOA OPÇÃO PARA VARIAR A TEMÁTICA”

“BOOKS ABOUT BOATS AND THE OCEAN ARE ALWAYS SPOT 

ON, BUT PHOTOGRAPHY, ART AND CUISINE ARE GOOD 

OPTIONS TO CHANGE THE THEME”

FULL MOON

O britânico Darren Almond captura paisagens 

silenciosas em fotografias clicadas sob a lua cheia. 

Feitas com longa exposição, as imagens dão a 

sensação de que a luz emana das sombras, criando 

uma atmosfera mágica e de contemplação.

British Darren Almond captures silent landscapes 

in photos taken under the full moon. Taken with 

long exposure, the images make it feel like the light 

emanates from the shadows, creating a magic and 

contemplating atmosphere.

LUXURY TOYS

O livro apresenta 20 projetos do 

arquiteto naval Espen Oeino, que 

combina, em seus projetos, a precisão 

das máquinas com acabamentos 

dignos de um palácio.

This book presents 20 projects 

of naval architect Espen Oeino, 

who combines, in his projects, 

the precision of the machines 

with the finishing touches 

worthy of a palace.

MAN AND SEA

Do ártico aos trópicos, de imagens 

grandiosas da barreira de corais na 

Austrália a close-ups submarinos de 

tartarugas, o livro é uma viagem ao 

fascinante mundo aquático. 

From the Arctic to the Tropics, from stu-

pendous Australian reefs to underwater 

close ups of turtles, this book is a journey 

through the fascinating aquatic world.

ANATOMIE DU VOILIER

Ilustrado com belas fotos e diagramas explanatórios, 

o livro é um must-have para os amantes de barco. 

Como uma enciclopédia, apresenta histórias e 

explica detalhes dos barcos a vela.

Illustrated with beautiful photos and explanatory 

diagrams, this book is a must have for boat lovers. 

Just like an encyclopedia, it has stories on and 

explanations about sailboat’s details.

8 8 — — 89 

C U L T U R EC U L T U R E

INTERMARIN E MAG 03 |  01 . 2015INTERMARIN E MAG 03 |  01 . 2015



OFF

48
SHORE

NEED FOR SPEED
A COMEBACK IN STYLE TO THE SEGMENT OF SUPER 

SPORT BOATS GETS INTERMARINE A DESIGN AWARD

VOLTA EM GRANDE ESTILO AO SEGMENTO DE 

EMBARCAÇÕES SUPERESPORTIVAS RENDE PRÊMIO 

DE DESIGN À INTERMARINE
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SHORE

São poucos os lançamentos que conseguem, como a Intermarine Offshore  48, surpreender sem romper com o passado e com a tradição da 

fabricante. Esse feito, como era de se esperar, fez mais do que marcar a nova fase do maior estaleiro brasileiro; ele também rendeu prêmios à 

empresa: durante o Prêmio Design – Museu da Casa Brasileira, celebrado em novembro de 2014, a Offshore 48 foi agraciada com uma Men-

ção Honrosa na categoria Transporte. Tudo se torna ainda mais especial quando se tem em mente a trajetória da companhia, que por algum 

tempo se dedicou a explorar outros mares, mas nunca cogitou a possibilidade de abandonar de vez o segmento dos barcos superesportivos, 

o qual sempre liderou. Sua volta triunfal aos modelos de altas velocidades era uma simples questão de tempo e oportunidade. Felizmente os 

Not many launchings can do what Intermarine Offshore 48 did, and by that we mean surprising without breaking the connection with the past and tradition of the 

manufacturer. This deed, as it was expected, has done more than marking the new phase of the Brazilian shipyard; it also brought awards to the company: during the 

“Prêmio Design – Museu da Casa Brasileira”, celebrated in November 2014. Offshore 48 received an honorable mention in the Transport Category. Everything is even more 

special when you have in mind the company’s trajectory that for some time has travelled through other areas, but has never really steered to far way from the segment of 
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LANCHA DA INTERMARINE 
RECEBEU MENÇÃO HONROSA 
NA CATEGORIA TRANSPORTE 
DO PRÊMIO DESIGN – MUSEU 

DA CASA BRASILEIRA

INTERMARINE SPEEDBOAT RECEIVED 
AN HONORABLE MENTION IN THE 

TRANSPORT CATEGORY IN THE “PRÊMIO 
DESIGN – MUSEU DA CASA BRASILEIRA”
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dois convergiram na reta final de 2013, quando a lancha fez sua 

pré-estreia no São Paulo Boat Show e assumiu definitivamente o 

retorno da Intermarine a esse segmento. O que faz desse modelo 

tão singular é justamente a comunhão de desempenho, conforto 

e sofisticação – algo pouco visto em embarcações superesportivas. 

No caso da Offshore 48, são 48 pés de comprimento de pura 

elegância e tecnologia, desenvolvida pela equipe da Intermarine 

para o cliente que quer um barco para uso diurno e deslocamentos 

rápidos. Um modelo veloz, mas que também tenha estilo. Com 

capacidade para 12 pessoas em passeio, a lancha de traços ar-

rojados ganha ainda mais originalidade com a aplicação de ma-

deira teca na proa, contornando amplas janelas, e a gaiuta, que 

anuncia farta luminosidade natural na cabine do deck inferior. A 

mesma madeira de teca também reveste a plataforma de popa 

e os degraus de acesso ao solário. Enquanto isso, no cockpit, os 

convidados podem usufruir da comodidade da mesa rebatível e 

um móvel-bar. O posto de comando tem assento duplo, para ga-

rantir que o piloto tenha a chance de compartilhar a adrenalina 

do passeio com alguém de muita sorte. À esquerda do  posto de 

Super Sport Boats, which the company led years ago. 

This amazing comeback to high-speed models was a 

simple matter of time and opportunity. Gladly, both 

came together by the end of 2013, when the speed-

boat had its pre-launching at the Sao Paulo Boat Show 

and assured Intermarine’s comeback to this nautical 

leisure market. The thing that makes this model so 

unique is how performance, comfort and sophistica-

tion are linked – and this is something rarely seen on 

super sport boats. In this case, we have a highly ele-

gant and technological 48-inch long boat, developed 

by Intermarine’s team for the client who wants a boat 

for daytime and a fast means of transportation. A fast 

model, but that also has style. Fitting up tp 12 people 

while cruising the speedboat with bold features be-

comes even more original with the application of teak 

wood in the bow, bypassing large portholes, and the 

hatchway, providing abundant natural light for the 

lower deck cabin. The same teak wood also covers 

the aft deck and steps leading to the solarium. Mean-

while, in the cockpit, four people can closely check 

the folding table and a mobile bar. The command 

post has a double seat, making sure the pilot has the 

chance to share the adrenalin of the ride with a very 
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comando, uma porta em formato de escada nos leva à proa. Ao correr para trás do painel, deixa visível o acesso ao deck inferior, onde ficam 

a sala,  cozinha, cabine e banheiro. Dando continuidade a sua tradicional versatilidade, a Intermarine anunciou duas opções de layout para o 

seu modelo superesportivo. O primeiro conta com sofás nas duas laterais, da meia-nau para a proa; já a segunda tem um sofá e uma cozinha a 

boreste, com pia, cooktop, geladeira e armário. A 48 Offshore pode ser equipada com dois motores Volvo Penta D11 725 e alcançar velocidade 

de cruzeiro de 45 nós e velocidade máxima de 53 nós. Quando impulsionada por dois motores MAN R6 800, a lancha desenvolve 46 nós de 

velocidade de cruzeiro e 56 nós de velocidade máxima. Toda essa potência tem como principais aliados à laminação por infusão, que tornou 

o casco mais leve e ao projeto do casco em si, que garante excelente navegabilidade e segurança mesmo nas condições mais severas de mar.

lucky someone. To the left of the command cabin, a door in the shape of a set of stairs takes us to the bow. Going behind the panel, it allows you to see the access to the lower 

deck, where you have the living room, the kitchen, the cabin and bathroom. Continuing its traditional versatility, Intermarine has announced two layout options for this super 

sport model. The first one has sofas on both sides, from the midship to the bow; and the second one has a sofa and a kitchen to the starboard side, with a sink, a cooktop, 

refrigerator and cabinet. The 48 Offshore can be equipped with two Volvo Penta D11 725 engines and has maximum cruising speed of 45 knots and maximum speed of 53 

knots. When pushed by two MAN R6 800 engines, the speedboat makes cruising speed of 46 knots and maximum speed of 56 knots. All this potency has as allies the infu-

sion lamination, which resulted in a lighter hull and the hull project in itself, which guarantees an excellent navigability and safety conditions, even at the roughest of the seas.
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COM CAPACIDADE PARA 12 PESSOAS EM PASSEIO, A LANCHA  

TEM NO INTERIOR A MESMA ATENÇÃO AOS DETALHES DADA AO EXTERIOR

FITTING UP TO 12 PEOPLE WHILE CRUISING, THE SPEEDBOAT  

HAS BOLD FEATURES AND TEAK WOOD FINISHING IN THE BOW.
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COMPRIMENTO TOTAL  14,47 M (47,47’)

BOCA MÁXIMA* 3,13 M (10,27’)

CALADO MÁXIMO 0,8 M (2,62’)

ALTURA ACIMA DA LINHA D´ÁGUA (1) 1,63 M (5,34’)

ÂNGULO DO V NA POPA 24°

DESLOCAMENTO VAZIO (2) 9 T

DESLOCAMENTO CARREGADO (3) 11,5 T

VELOCIDADE MÁXIMA (4) OPÇÃO A: 56 NÓS  

 OPÇÃO B: 53 NÓS

VELOCIDADE DE CRUZEIRO OPÇÃO A: 46 NÓS  

OPÇÃO B: 45 NÓS 

CAPACIDADE DE COMBUSTÍVEL 800 L

CAPACIDADE DE ÁGUA 300 L

MOTORIZAÇÃO OPÇÃO A: 2 X MAN R6 800  

OPÇÃO B: 2 X VOLVO PENTA D 11 725 

CAPACIDADE MÁXIMA DE PASSAGEIROS 11+1

CABINES 1

LEITOS 2

BANHEIROS  1

F I C H A  T É C N I C A O F F S H O R E  4 8

OFFSHORE 48 DECK PRINCIPAL

OFFSHORE 48 DECK INFERIOR A

OFFSHORE 48 DECK INFERIOR B
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MAR DE BEM-ESTAR

NADA MELHOR QUE UM DIA NA PRAIA PARA RELAXAR,

ALIVIAR O ESTRESSE E RENOVAR AS ENERGIAS. MAS A ÁGUA 

DO MAR PODE FAZER MUITO MAIS (E MELHOR) DO QUE ISSO

NOTHING BETTER THAN A DAY AT THE BEACH TO RELAX, RELIE-

VE THE STRESS AND RECHARGE YOUR BATTERIES. BUT SEAWA-

TER CAN DO MORE (AND BETTER) THAN THAT
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FEEL
GOOD
TALASSOTERAPIA EXPLORA A ÁGUA  

DO MAR E OUTROS ELEMENTOS MARINHOS 

PARA FINS DE SAÚDE E ESTÉTICA 

THALASSOTHERAPY EXPLORES SEAWATER 

AND OTHER MARINE ELEMENTS FOR HEALTHY 

IMPROVEMENT AND AESTHETICS REASONS

Unknowingly and unintentionally, you have proba-

bly already tested the premises of thalassotherapy, 

a therapeutic modality that explores seawater and 

other marine elements, such as algae, sponges and 

mud, for healthy improvement and aesthetic rea-

sons. Although its origins are quite controversial, 

it is believed that it started being practiced in the 

19th century Bretagne, France. The technique can 

be explored by means of whirlpools, showers and 

swimming pools and its active principle is pretty 

simple: salty water contains all the mineral and 

micro minerals necessary for the human body. In 

order to intensify the absorption of these elements, 

the water is heated to 37oC, thus increasing the 

potency of negative ions penetration through the 

skin. The immersion time varies according to the 

treatment and its objectives – but not all cases re-

quire the presence of a highly qualified profession-

al. In order to better understand the power that 

comes from the sea, Marco Antonio Cardozo, who 

holds a Master in Health Psychology and thalasso-

therapy expert reminds us that “seas and oceans 

cover around 70% of our planet, and house over 

800 thousand species, mostly little known. Even so, 

some 6,500 natural products, derived from the bet-

ter known and studied species have already been 

created and approved”. Currently, medicine uses 

some natural products derived from the marine en-

vironment in order to cure and treat several health 

Sem saber e sem querer, você provavelmente já testou e aprovou 

as premissas de bem-estar da talassoterapia, uma modalidade te-

rapêutica que explora a água do mar e elementos marinhos, como 

algas, esponjas e lamas, para fins de saúde e estética. Embora sua 

origem seja muito questionada, acredita-se que a prática tenha se 

iniciado no século XIX, na região da Bretanha, na França. A técnica 

pode ser explorada por meio de hidromassagens, duchas e piscinas, 

e seu princípio ativo é bastante simples: a água salgada contém 

todos os minerais e microminerais de que o corpo humano precisa, 

mas, para intensificar a absorção desses elementos, a água é 

aquecida a uma temperatura de 37° C, aumentando a potência de 

penetração dos íons negativos na pele. Dependendo do tratamen-

to e dos objetivos, varia o tempo de imersão – mas em todos os 

casos se pede o acompanhamento de um profissional gabaritado. 

Para entender melhor o poder que vem das águas, o mestre em 

piscologia da saúde e especialista em talassoterapia Marco Antonio 

Cardozo nos lembra que “mares e oceanos cobrem 70% do nosso 

planeta, onde vivem mais de 800 mil espécies ainda pouco estu-

dadas. Mesmo assim, cerca de 6.500 produtos naturais, derivados 

das espécies mais conhecidas, já foram criados e comprovados”. 

Atualmente, a medicina utiliza produtos naturais marinhos para a 

cura e tratamento de diversos problemas de saúde, como artrite, 

osteoporose, reumatismo, Aids e câncer. A talassoterapia atua 

 FOTOS: IVAN SARFATTI E STEFANO SCATA 
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issues, such as arthritis, osteoporosis, rheumatism, Aids 

and cancer. Thalassotherapy is mostly used in treating 

muscular pain, fatigue, respiratory and metabolism 

related issues. Another advantage of using seawater is 

that, since its density is lower than the air, body weight 

is reduced in about 10%, which makes movements 

easier, aiding in the recovery of those who have 

suffered accidents, for instance. On the other hand, 

techniques involving algae have a rejuvenating effect 

on the skin, strengthening muscles and sagging skin. 

According to aid therapist Rosangela Vecchi Bittar, 

thalassotherapy centers can only exist on coastal cities. 

“This is because the water used on treatments cannot 

be used again, neither can it be stored for periods 

longer than 24 hours, as it would lose a significant part 

of its original properties”, she explains. Anyone can 

partake on thalassotherapy, at any age, as long as they 

do not have any renal or hepatic conditions, do not 

suffer from chronic high blood pressure or hyperthy-

roidism or show ulcerated or inflamed skin lesions. The 

treatment is also not recommended to pregnant wom-

en, as warm water increases blood pressure, which can 

lead to a premature delivery. In Brazil, thalassotherapy 

is mostly practiced at Florianopolis and Itapema, Santa 

Catarina; in Fotaleza, Ceará and in Salvador, Bahia. 

Abroad, the most famous thalassotherapy centers are 

in Portugal, France, Egypt and Greece – which proves 

that all around the world the sea is still an ending 

source of well-being.

principalmente nos tratamentos para dores musculares, fadiga, pro-

blemas respiratórios e de metabolismo. Outra vantagem da água 

do mar é que, como a sua densidade é menor que a do ar, o peso 

do corpo é reduzido em cerca de 10%, e isso facilita os movimen-

tos, ajudando na recuperação física de acidentados, por exemplo. 

Já as técnicas com algas marinhas têm efeitos rejuvenescedores 

sobre a pele, fortalecendo a musculatura e eliminando a flacidez. 

Segundo a terapeuta complementar Rosangela Vecchi Bittar, os 

centros de talassoterapia só podem existir nas zonas costeiras. “Isso 

porque a água usada nos tratamentos não pode ser reutilizada nem 

conservada por períodos superiores a 24 horas, pois perderia parte 

significativa de suas propriedades originais”, explica. A talassote-

rapia é indicada para todas as pessoas, em qualquer idade, desde 

que não tenham doenças renais, hepáticas, não sejam hipertensas 

crônicas nem sofram de hipertiroidismo ou tenham lesões de pele 

ulceradas ou inflamadas. O tratamento também não é aconselhado 

para grávidas, porque a água aquecida aumenta a tensão arterial, 

podendo levar a um parto prematuro. No Brasil,  a talassoterapia 

é mais praticada nas cidades de Florianópolis e Itapema, em Santa 

Catarina; em Fortaleza, no Ceará; e em Salvador, na Bahia. No ex-

terior, os países mais famosos por esse serviço são Portugal, França, 

Egito e Grécia – o que prova que, em qualquer lugar do mundo, o 

mar continua sendo uma fonte inesgotável de bem-estar.
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WWW.PRADA.COM

PRADA 
DRIVING 

SHOES 
A versão artesanal do clássico mo-

cassim da Prada finalmente chegou 

ao Brasil. Os modelos coloridos estão 

disponíveis em materiais tradicionais, 

como couro Saffiano e camurça, 

além do exótico couro de avestruz 

The handmade version of the classical Prada 

moccasin has finally arrived in Brazil. The col-

orful models are available in traditional ma-

terials such as Saffiano leather and suede, as 

well as in exotic ones such as ostrich leather 

1 10 —
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Inspired by classical 1950’s pieces, 

the new piton moccasin, by the Ital-

ian brand, Gucci, brings back some 

of the contours of its old collections 

WWW.BOTTEGAVENETA.COM

WWW.ROLEX.COM

WWW.GUCCI.COM

FOR
SUMMER
BOTTEGA 
VENETA

ROLEX

Tons pastel são o novo preto. Pelo menos é o que 

percebemos na nova coleção Cruise 2015 

da italiana Bottega Veneta

Projetado para velejadores profissionais, o 

Yacht Master II foi desenvolvido para permitir a 

legibilidade em qualquer condição climática

Designed for professional saylors, the 

Yacht Master II was developed to permit   

legibility in any weather conditions 

Pastels are the new black. At least that’s what 

we see from the new Cruise 2015 line by the 

Italian Bottega Veneta 

GUCCI
Em se tratando de Gucci, couro 

nunca é demais – e até os 

lenços de sua última coleção 

ganharam novas versões com-

postas pelo artefato 

When it comes to Gucci, there 

is never too much leather – 

even the scarfs in their lattest 

collection have new versions 

made from the artefact 

S E A

WWW.GUCCI.COM

VINTAGE ITALIANO 

Inspirado nas clássicas peças da déca-

da de 1950,  o novo mocassim píton, 

da italiana Gucci, revive os traços das 

antigas coleções 
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WWW.CASUALMOVEIS.COM.BR

PAOLA LENTI
O ombrelone bistrô destaca a linha 

inovadora da designer italiana Paola 

Lenti, representada no Brasil pela 

Casual Moveis

The bistro ombrelone highlights the inno-

vative lines of Italian designer Paola Lenti, 

represented in Brazil by Casual Moveis 

WWW.6F.COM.BR
WWW.CASUALMOVEIS.COM.BR

6F
Trazida ao Brasil pela da 6F, a coleção Oriente 

Italiano é composta por um conjunto de porcela-

nas assinadas pela manufatura Richard Ginori

Brought to Brazil by 6F, the Antico Doccia – 

Oriente Italiano collection brings a porcelain set 

signed by Richard Giniori’s manufacture

B&B ITÁLIA
Protagonista da emblemática B&B Itália, a série Up 

vê seu portfólio aumentar com itens infantis. 

As peças são encontradas na Casual Móveis

Star lead actor at B&B Italy, the Up series sees 

the enlarging of its portfolio with children’s 

items. The pieces can be found at Casual Moveis 

S T Y L E

WWW.ORLEAN.COM.BR

ORLEAN
A coleção de tecidos e papel de parede Sama-

na traz estampas combinadas a cores vivas. Os 

modelos são assinados pelo designer de moda 

Matthew Williamson

The Samana fabric and wallpaper collection brings 

bold patterns combined with bright colors. The models 

are signed by fashion designer Matthew Williamson
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Every Intermarine launching is special, but the debut of Model 95, scheduled for the second half of 

2015, is getting even more attention for being the company’s first Super Yacht and for announcing a 

new phase for the company, showing that it is even better prepared for gigantic challenges, like this 

one that is about to take over the ocean. Given its length, which is close to 30m in total, the boat fits 

into one of the biggest nautical categories and is now under the most strict national and international 

safety laws. Due to its competence and experience, the Brazilian shipyard had no issues complying with 

the legislation, as well as imposing its own quality control. After going through the red-tape barriers, 

the manufacturer’s challenge was to beat its own history and present a model that would represent In-

termarine’s values of modernity, efficiency, comfort and safety, while maintaining its exquisite aesthetic 

INTERMARINE 
95

PRIMEIRO SUPERYACHT PRODUZIDO PELA INTERMARINE, MODELO 95 

PREPARA-SE PARA GANHAR OS MARES NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2015

Todo e qualquer lançamento Intermarine é especial por natureza, mas a estreia do 

modelo 95, programada para o segundo semestre do ano que vem, ganha ainda mais 

visibilidade por se tratar do primeiro superyacht da marca e por anunciar uma nova 

fase da empresa, que se mostra ainda mais preparada para desafios gigantes, como 

esse que está prestes a alcançar os mares. Dado o seu comprimento, que chega perto 

dos 30 m totais, a embarcação enquadra-se em uma das maiores categorias náuticas 

e passa a ser zelada pelas mais rigorosas leis de segurança nacionais e internacionais. 

Por competência e experiência, o estaleiro brasileiro não teve problemas em atender 

com rapidez à legislação vigente, empregando ainda o seu próprio controle de 

qualidade. Vencidas as barreiras burocráticas, o desafio da fabricante era superar 

a sua própria história e apresentar um modelo que dialogasse com os valores da 

Intermarine de modernidade, eficiência, conforto e segurança, sem deixar para trás 

os aspectos estéticos apurados, que permeiam todos os demais barcos assinados 

pela empresa brasileira. Para chegar a seus objetivos, o estaleiro escalou um time de 

MODEL 95, THE FIRST SUPER YACHT MANUFACTURED BY 

INTERMARINE IS PREPARING TO TAKE OVER THE OCEAN ON 

THE SECOND HALF OF 2015

profissionais de primeira linha, a começar pelo designer Luiz de Basto, 

que desenhou um superyacht elegante, dinâmico e imponente, com 

linhas suaves e fortes. Em um primeiro momento, o que melhor define 

a Intermarine 95 talvez sejam suas áreas amplas, que ganham destaque 

pela dimensão. A praça de popa, concebida sob medida para o clima 

tropical, pode abrigar confortavelmente diversos convidados, contando 

com o sofá em U com mesa para refeições e o espaço do bar, que 

tornam o ambiente ainda mais prático. Já na plataforma de popa, o lift 

hidráulico de 2,40 metros de comprimento cumpre sua missão de içar um 

bote ou jet-ski, podendo até fazer as vezes de praia particular a bordo. 

A passarela hidráulica é embutida, permitindo melhor aproveitamento 

da área total. Enquanto a proa parece dispensar comentários, com 

seu solário avantajado e sofá com mesa para refeições, o flybridge 

incorpora ares de lounge a céu aberto. Lá estão estrategicamente 

posicionados amplos solários, mesa para refeições, bar completo e uma 

hidromassagem – tudo isso na versão Quintessence da embarcação. 

aspects, which is a part of all boats manufactured by the Brazilian company. In order to achieve its goals, the shipyard has gathered a top-notch team, starting with designer Luiz 

de Basto, who designed an elegant, dynamic and imposing Super Yacht, with soft and strong lines. At first glance, Intermarine 95 is best defined by its ample areas, which stand 

out for their dimensions. The stern area, thought out especially for tropical weather, fits several guests on its U shaped sofa with a dining table and bar space, making the space 

even more practical. On the stern platform, the 2.40 meters hydraulic lift fulfills its mission of lifting a small boat or jet ski, and it can even be used as a private on board beach. 
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A INTERMARINE 95  

É SUPERLATIVA  

EM TODOS OS SENTIDOS

INTERMARINE 95 IS SUPERLATIVE 

HOWEVER YOU LOOK AT IT

Na versão Fascination, a hidromassagem é substituída por uma área de 

estar com mesa e poltronas, complementada por dois solários na parte 

traseira do flybridge. O hardtop é um acessório padrão da Intermarine 95 

e equipa as duas versões. Na versão Quintessence, ele foi projetado de 

maneira que a hidromassagem esteja sempre sob a luz do sol. Na versão 

Fascination, o hardtop recebe um complemento em vidro em sua parte 

traseira, cobrindo a área de estar. Diante dessa “obra de arte” do design, 

a equipe da Anastassiadis Arquitetos, capitaneada pela arquiteta Patrícia 

Anastassiadis, foi incumbida da missão de deixar o interior da Intermarine 

95 tão marcante quanto seu exterior. A primeira “ordem” foi bastante 

simples: o interior deveria trazer muito luxo e espaço, e o mar, através das 

janelas, deveria ser sempre o protagonista, com a luz natural explorada 

ao máximo. O mobiliário de design assinado prioriza o estilo e o conforto. 

Embora o modelo possa ser ajustado às preferências de cada comprador, 

a versão Quintessence tem salão dividido em sala de estar, sala de jantar, 

cozinha e posto de comando, enquanto na opção Fascinationa a sala de 

estar é precedida pela sala de jantar e a cozinha, ambas a boreste, no 

sentido da boca da embarcação. Ainda nesta última versão, o lavabo está 

a bombordo, também próximo à porta de acesso ao passadiço – mas o 

nível de espaço e conforto é idêntico ao oferecido na versão Quintessence. 

Gigante por dentro e por fora, a Intermarine 95 não poderia permitir que seu 

tamanho comprometesse sua eficiência, então convocou uma renomada 

consultoria de engenharia naval americana para pensar e aprovar todo 

o seu projeto. Apto a acomodar até dez pessoas em pernoite ou 30 em 

passeio, além de quatro tripulantes, o superyacht pode ser impulsionado 

por motores de 2.200 hp ou 2.600 hp, o que o leva a 33 nós de velocidade 

máxima e 27 nós em cruzeiro, em sua versão mais potente.Os números 

que chancelam a exclusividade dessa grande Intermarine são muitos, mas 

não conseguem traduzir a dimensão do projeto – isso, provavelmente, só 

entende quem tem a sorte de embarcar nessa obra-prima do setor náutico.

The hydraulic gangway is enclosed, allowing better usage of 

the total area. While the bow seems not to need any prais-

es, with its solarium and sofa with dining table, the flybridge 

incorporated the feel of an open sky lounge. It has ample so-

lariums, dining tables, full bar and whirlpool – all this in the 

yacht’s Quintessence version. On the Fascination version, the 

whirlpool is replaced by a living room with table and chairs, 

and two solariums on back of the flybridge. The hardtop is a 

standard part of Intermarine 95 and is on both versions. On 

the Quintessence, it was designed in way that the whirlpool 

is always receiving sunlight. On the Fascination, the hardtop 

has a glass complement on the backside, covering the living 

room area. Facing this design “masterpiece”, Anastassiadis 

Architects’ team, led by architect Patrícia Anastassiadis, was 

responsible for making Intermarine 95 interior as striking as its 

exterior. The first “order” was quite simple: the interior should 

have a lot of luxury and space and the ocean should always 

have the lead role, making sure they explored natural sunlight 

to the maximum. The furniture prioritizes style and comfort. 

Even though the model can be adjusted to the buyer’s pref-

erences, the Quintessence version has the interior divided in 

living room, dining room, kitchen and command post, while 

the Fascination version has its dining room and kitchen in 

front of the living room, facing the bow. In this version, the 

restroom is to the port side, also close to the door accessing 

the gangway – but its level of comfort and space is identical 

to what’s offered in the Quintessence version. Gigantic inside 

and out, the Intermarine 95 couldn’t allow its size to compro-

mise its efficiency, so they hired a renowned American naval 

engineering consultant to analyze and approve the entire proj-

ect. Berthing up to 10 people or fitting up to 30 while cruis-

ing, plus 4 crew members, this Super Yacht can have a 2,200 

hp or 2,600 hp engine, making it possible for it to achieve a 

maximum speed of 33 knots and 27 knots while cruising, in 

its most potent version. The numbers for sealing the exclusiv-

ity of this great Intermarine are many, but they can’t translate 

the project’s dimensions – and probably only the lucky ones 

who can board this nautical masterpiece will understand this.

É a maior embarcação já produzida pelo estaleiro e 

também será a maior produzida em série no Brasil.

O superyacht é composto por 2.400 itens 

diferentes entre si.

Ainda que pese 105 toneladas carregado, o 

modelo consegue desenvolver até 33 nós de 

velocidade máxima e 27 nós em cruzeiro, em 

sua versão mais potente. 

Mais de 600 funcionários estão envolvidos 

diretamente na produção do modelo.

O sistema de ar-condicionado tem um 

desumidificador e circulador de ar externo, 

proporcionando a renovação de ar. 

Para chegar à perfeição, a Intermarine contou com a 

expertise de outras três empresas, intrinsecamente ligadas ao 

barco, que foi construído “a oito mãos”: estúdio de design, 

consultoria em engenharia naval, escritório de arquitetura e 

próprio estaleiro, além de parceiros e fornecedores.

Com sensores de detecção por toda a 

embarcação, o mecanismo de combate a 

incêndio é automatizado.

Todo o layout do modelo 95 pode ser 

customizado para atender o cliente.

Para ajudar nas manobras, a Intermarine 95 

foi equipada com bow-thruster e stern-

thruster hidráulicos, trabalhando em conjunto 

aos motores e acionados por controle 

remoto, para facilitar a atracação.

O projeto completo de todos os sistemas da Intermarine 

95 foi elaborado em 3D, garantindo uma melhor 

montagem, prevendo exatamente todas as passagens 

de dutos e cabos e facilitando a manutenção.

Concebida para ser silenciosa, a embarcação 

oferece um avançado sistema de isolamento 

acústico dividido em três partes.

Todas as grandes peças em fibra de vidro foram laminadas por 

infusão: casco, convés, casaria, hardtop, cavernas, longarinas, 

anteparas, tampas e portas. Esse processo garante a redução 

do peso, maior desempenho, menor consumo de combustível, 

maior rigidez estrutural e um ambiente mais limpo para o 

colaborador durante a laminação das peças.

Para oferecer mais conforto, o piso do salão 

tem um sistema de isolamento próprio, 

independente da casa de máquinas.

Os equipamentos da Intermarine 95 são específicos 

para superyachts: eletrônicos de navegação, passarela, 

guinchos, bow-thruster, stern-thruster, sistema de 

lemes, sistema elétrico, sistema de exaustão, sistema de 

água, ar-condicionado, entre outros. 

A Intermarine 95 reúne em si peças 

provenientes de 30 países.

O sistema elétrico tem proteção que impede que 

a oscilação de energia nas marinas danifique 

equipamentos a bordo. No caso de a energia cair, 

o gerador é acionado automaticamente sem que o 

usuário sequer perceba essa troca.

CURIOSIDADES  
INTERMARINE 95
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FESTA
PARA OS 
OLHOS

INTERMARINE MAGAZINE DÁ DICAS BACANAS PARA VOCÊ 

APROVEITAR MELHOR A COSTA VERDE, UMA DAS REGIÕES MAIS 

LINDAS DO LITORAL BRASILEIRO, SITUADA ENTRE ANGRA E 

PARATY.  UM VERDADEIRO PARAÍSO 

INTERMARINE MAGAZINE OFFERS THE BEST TIPS YOU CAN GET 

IN ORDER TO BETTER ENJOY TCOSTA VERDE, ONE OF THE MOST 

BEAUTIFUL AREAS ON BRAZIL’S SHORES, LOCATED BETWEEN 

ANGRA AND PARATY. A TRUE PARADISE.
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CLUBE MED

PRAIA DO DENTISTA

EXISTEM VÁRIAS FORMAS DE SE CHEGAR 

ATÉ PARATY, MAS A MELHOR DELAS  

É MESMO POR MAR - E DE PREFERÊNCIA, 

NAVEGANDO SEM PRESSA
THERE ARE SEVERAL ROUTES TO 

PARATY, BUT THE BEST ONE IS BY BOAT – 

PREFERABLY SAILING UNHURRIEDLY

The Rio das Pedras Club Med is close to Angra dos 

Reis, in Mangaratiba. Those who enjoy making new 

friends and trying out all kinds of new sports know it 

as Paradise on Earth. At Club Med, their G.O.s (Gen-

til Organisateurs) lead guests to near exhaustion, 

compensated by a phenomenal amount of food.

Located at Ilha da Gipoia, the Praia do Dentista catches the eye thanks to its clear waters and 

secluded anchoring space. It is one of the favorite hangout spots – and most easily accessed 

as well – for those who want to meet up happy people and taste some of the finger food and 

great drinks sold at the boat-bar, always on the lookout for customers waving or radioing it 

over. At the height of summer, it is difficult to walk on the beach, due to the amount of people 

that throw ropes over the sands to tighten their already anchored boats.

O Club Med Rio das Pedras fica próximo a 

Angra dos Reis, em Mangaratiba. É conhecido 

como o paraíso das pessoas que gostam de 

se enturmar e praticar todo tipo de exercício 

possível. Por lá, animadores levam os hóspedes 

à quase exaustão, compensada por uma quan-

tidade de comida monumental.

Situada na Ilha da Gipoia, a praia do dentista chama a atenção pela 

água límpida e proteção para ancorar. É o point preferido e de fácil 

acesso para quem quer ver gente alegre e curtir as comidinhas e bebidas 

do bar-bote, sempre atento aos chamados por rádio ou acenos. No auge 

do verão, fica difícil caminhar pela praia, tal o número de pessoas que 

lançam cordas sobre a areia para prender seus barcos já ancorados.

5
4

ENSEADA DO ABRAÃO

SACO DO CÉU

TARITUBA

The Enseada do Abraão, the innermost part of Ilha Grande, is known as its 

“capital”. It is the final stop for the barge from Angra, which is usually packed 

tourists. The small villa features a local market, a drug store and a pastry shop 

founded by an ex-inmate back when Ilha Grande was a prison. Its pastries are 

famous throughout the area and the shop is located by the beach.

The Saco do Céu, also at Ilha Grande, which faces the continent 

is an unforgettable green bay. Protected from most winds, 

during high season, it becomes a favorite sheltered spot to an-

chor your boat and it is easy to make new nautical friends, while 

enjoying different seafood served as finger food as well as sever-

al drinks – a great combination, as everyone knows and loves.

The Saco de Tarituba is the nearest point from Rio-Santos 

Interstate to those who reach it by sea. It is a great place for 

shopping, using the payphone and having lunch. As the Inter-

state is nearby, the noise might be an issue for those who land 

there. Besides, as a safety precaution, it is important to avoid 

boarding too close to cities or villages.

A Enseada do Abraão, na parte de dentro da Ilha Grande, é 

considerada a sua “capital”. É ali o ponto final da barca que 

vem de Angra, lotada de turistas. A pequena Vila é equipada 

com mantimentos, farmácia e uma pastelaria aberta por um ex-

-detento da época em que a Ilha Grande era prisão. Os pastéis 

são famosos na região e estão a poucos metros da praia.

O Saco do Céu, também na Ilha Grande, que 

dá para o continente, é uma baía de um verde 

inesquecível. Protegida de quase todos os ven-

tos, ali abrigam-se tantos barcos na temporada 

que é possível fazer novas amizades náuticas 

com facilidade, enquanto se saboreiam as 

comidinhas de frutos do mar acompanhadas 

de batidas de sabor variado – uma combinação 

certeira, como todo mundo sabe e curte.

O Saco de Tarituba é o ponto mais próximo da 

Rio-Santos para quem chega por mar. Boa para fazer 

compras, usar telefone público e almoçar. Por estar 

perto da rodovia, o ruído pode incomodar quem 

pousa ali. Além disso, por segurança, deve-se evitar o 

embarque em locais próximos a cidades ou vilas.
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FINAL DESTINATION

Before boarding off in Paraty, visit the Ilha da Cotia 

and the nearby area. It is a perfect harbor, with 

green and calm waters, being also a nice place to 

sleep on board without worrying about winds that 

that may occur in the region.

9

108
PRAIA DO POUSO

The Praia do Pouso is a village that extends deeply into 

the island. In fact, there is a surprising number of small 

houses and fishermen. An hour-long walk takes the visitor 

to the Ponta do Joatinga lighthouse, famous for its agi-

tated waters and for being the meeting point of different 

currents – which requires vessels to be careful.

A Praia do Pouso é uma vila extensa para o fundo, 

com um surpreendente número de residências e 

pescadores. Uma caminhada de pouco mais de uma 

hora coloca o visitante no farol da Ponta da Joatinga, 

famosa pelo mar agitado e pelo encontro de corren-

tes – o que pede cautela por parte das embarcações.

7
6

ILHA DO CEDRO

LOPES MENDES

Cedro’s Island, 12 miles away from Paraty, has a fascinating 

anchorage in clear and calm waters. The beach closer to the North 

is located in a small bay area and it’s excellent for spending the 

night; and the beach closer to the South has local bars and a 

enchanting view of Pedra da Canduga (Canduga’s Rock)

Lopes Mendes beach is amongst the Top 10 Most Beauti-

ful Beaches in the world according to Trip Advisor. From 

the Praia das Palmas, on the inside of Ilha Grande, it is a 

20-minute walk, which ends in an elevation with an overview 

to the 2.400-m beach. The view is breathtaking, with waves 

crashing one the shore and the seas providing a usually safe 

environment for swimming. There are no bars, commercial 

establishments or public toilets available.

À 12 milhas de Paraty, a Ilha do Cedro possui uma ancoragem 

fascinante em calmas águas claras. Enquanto a praia mais ao 

norte, localizada numa pequena enseada, é excelente para per-

noite de embarcações, a praia mais ao sul possui bares regio-

nais e uma vista encantadora da Pedra da Canduga.  

A praia de Lopes Mendes está entre as dez mais bonitas do 

mundo segundo o Trip Advisor e pode ser alcançada por ca-

minhada de 20 minutos, a partir da praia das Palmas, do lado 

de dentro da Ilha Grande. Chega-se por uma elevação que 

dá em cima da praia de 2.400 m, em paisagem emocionan-

te, onde o mar oceânico arrebenta em ondas borbulhantes 

de oxigênio, em geral seguras para o banho de mar. Não há 

bares, vendas nem banheiros disponíveis. 

Antes de desembarcar em Paraty, visite a Ilha da Cotia e proximi-

dades. É um ancoradouro perfeito, com águas verdes e calmas, 

sendo um local tranquilo para pernoitar à bordo sem se preocu-

par com a entrada de ventos que podem ocorrer na região.

KONTIKI RESTAURANTE 

Located at the Duas Irmas archipelago, the Kontiki is one Paraty´s hotspots. 

Besides offering impeccably executed dishes, like the delicious Paella 

Marinera, the ambience is charming and cozy. With astonishing views and a 

private beach, it is also a good harbor with crystal clear waters.

Localizado no arquipélago Duas Irmãs, o Kontiki é um dos points 

de Paraty. Além de oferecer pratos impecavelmente executados, 

como a deliciosa Paella Marinheira, o ambiente é charmoso e 

acolhedor. Com vista deslumbrante e praia particular, o lugar é 

também bom ancoradouro, de águas claras.
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DE

VERÃO

SABOR
A TEMPORADA MAIS ESPERADA DO ANO PEDE UM MENU 

SÓ PRA SI E - DE PREFERÊNCIA - UM ELABORADO POR 

QUEM REALMENTE ENTENDE DO ASSUNTO

THE MOST WAITED FOR SEASON OF THE YEAR 

DEMANDS A SPECIAL MENU AND – PREFERABLY 

– ONE ELABORATED BY AN EXPERT
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DAVID MAURÍCIO, UM DOS CHEFS DO ESTRELADO DUE 

CUOCHI, ENSINA A RECEITA DE UM POLVO GRELHADO 

PERFEITO PARA A ESTAÇÃO MAIS QUENTE DO ANO

DAVID MAURÍCIO, ONE OF DUE COUCHI’S STARED CHEF, TEACHES THE RECIPE TO A 

GRILLED OCTOPUS THAT IS JUST PERFECT FOR THE HOTTEST SEASON OF THE YEAR

With four years in charge of the prestigious Due Cuochi, at 
shopping Cidade Jardim, David Maurício has always nurtured 
the desire to work behind the gastronomic scene. And how 
could it be any different? He inherited from his father, a globe-
trotting executive who appreciated good food, the passion 
for recipes and spices, scents and textures typical of a more 
international cuisine. From his mom, born in Minas Gerais, he 
discovered the tasteful and much simpler farm food. The result 
from that mix could not have been better or more tasteful. 
His ascension on the business, however, did not take place 
simply due to his obvious calling. It also had a lot to do with 
the strategy he traced in order to reach his end game. In order 
to have a better business view, for instance, David majored in 
Hospitality at Senac and took an internship at Mesa 3, one of 
Sao Paulo’s best-known rotisseries. It was there that the Chef 
studied and worked under Ana Soares, who gave him the 
tools to improve his confidence. The year after that, he started 
working with the always-mythical Jeferson Rueda, who be-
came one of his close friends. After some time, he opened up 
a small pasta factory, a one-man business venture. Soon after 
he got an offer to work at Rueda’s Pomodori, where he stayed 
at for seven years, making his way up to the top, leaving as 
a sous-chef. Nowadays his star shines bright on Ida Frank’s 
team, taking part on the creation of the menu. He is the 
author of the Grilled Octopus with Sicilian Caponata, Crispy 
Herbs and Modens’s Balsamic Vinegar – a great option both 
on board and at dry land. “It is a great starter that can also be 
served as the main course. All you have to do is double the 
recipe: instead of one tentacle, serve two”, he says. “It really 
goes well with summer”, he adds.

Há quatro anos no comando do conceituado Due Cuochi, na unidade do 

shopping Cidade Jardim, David Maurício sempre nutriu o desejo de atuar no 

universo da gastronomia. E nem poderia ser diferente: herdou do pai, execu-

tivo que viajava o mundo e conhecia os segredos do bem comer, a paixão por 

cozinhar e pelos temperos, aromas e texturas de uma comida mais internacio-

nal. Com a mãe, de origem mineira, descobriu a saborosa e simples comida 

de fazenda. O resultado desse mix não poderia ser melhor e mais apetitoso. 

Sua ascensão no ramo, porém, aconteceu não apenas pela evidente vocação; 

teve também a ver com a estratégia adotada pelo profissional para chegar 

aonde sempre almejou. Para ter uma visão mais gerencial do negócio, por 

exemplo, David cursou hotelaria no Senac e estagiou no Mesa 3, uma das 

mais conceituadas rôtisseries de São Paulo. Lá o chef foi pupilo de Ana 

Soares, que lhe fortaleceu a base, e, no ano seguinte, passou a trabalhar ao 

lado do sempre mítico Jeferson Rueda, de quem ficou muito amigo. Passado 

algum tempo, montou uma fabriqueta de massas, onde trabalhava sozinho. 

Logo surgiu uma oportunidade no Pomodori, de Rueda. Ali ficou quase sete 

anos se ocupando de tudo um pouco até chegar a subchef.  Hoje brilha na 

equipe de Ida Frank, participando da criação de novos cardápios da casa. É 

dele a sugestão do Polvo Grelhado com Caponata Siciliana e Ervas Crocan-

tes ao Molho Balsâmico de Modena – uma boa pedida para se saborear a 

bordo ou em terra firme. “É uma entrada que pode ser o prato principal. É 

só dobrar as quantidades: em vez de um tentáculo de polvo, coloque dois”, 

garante. “Combina totalmente com o clima de verão”, completa.

PRÉ-COZIDO EM UM CALDO DE ERVAS, LIMÃO 

SICILIANO E CEBOLA ROCHA, O TENTÁCULO DE 

POLVO (UM POR PRATO) VAI PARA A GRELHA. 

DEPOIS DISSO, SERÁ SERVIDO COM PURÊ DE 

BATATAS, CAPONATA SICILIANA, VINAGRETE DE 

RABANETE E ERVAS CROCANTES.

CAPONATA SICILIANA. BERINJELA, PIMENTÃO VERDE, 

VERMELHO E AMARELO, ABOBRINHA, CEBOLA ROXA 

E UVA-PASSA BRANCA. CADA INGREDIENTE DEVE 

SER PUXADO NO AZEITE, SEPARADAMENTE, EXCETO 

A UVA-PASSA. TEMPERO: SAL, PIMENTA-DO-REINO, 

ALCAPARRAS E PINOLI. 

ERVAS CROCANTES. HORTELÃ, MANJERICÃO, 

SÁLVIA E ALECRIM FRITOS EM ÓLEO DE 

GIRASSOL. VINAGRETE DE RABANETE. UM MIX 

DE RABANETE, CEBOLETE, FLOR DE SAL, UM 

PEDAÇO PEQUENO DE PIMENTA DEDO-DE-

MOÇA. TEMPERADO COM AZEITE E ACETO.

COMO FAZER:
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“É PRECISO TER SEGURANÇA PARA DAR UM PASSO PARA TRÁS  

E PERMITIR QUE A QUALIDADE DO SEU PRODUTO FALE POR SI”

“YOU HAVE TO BE REALLY SURE OF YOURSELF IN ORDER TO STEP BACK AND 

ALLOW THE QUALITY OF THE PRODUCT TO SPEAK FOR ITSELF”.

ONE OF THE MOST RESPECTED EXPERTS IN VODKA, ENGLISH MIXOLOGIST CLAIRE SMITH, FROM BELVEDERE, OF-

FERS US THREE REFRESHING DRINK-RECIPES - While the world is distracted by froth, infusions and molecular reci-

pes, Claire Smith, Belvedere’s mixologist, insists on the power of classical and simple drinks, as well as on their fla-

vor. However, her preference for traditional drinks does not stand in the way of her creativity, which was clear even 

while she as an ambassador for Wyborowa and Lukusowa, posts she held before returning to London, where, be-

sides working on hotspots such as The Rockwell, she also took classes under well-known barmen Dick Bradsell and 

Henry Besant. In 2003, she joined Moët Henessy UK as their International Communications Manager but she soon 

took over the position, which she holds to this day: that of Drinks Creation and Mixology Chef. In an exclusive in-

terview for Intermarine, Claire reveals three drinks she created and that she considers perfect for a toast at sunset.

PARA BEBER  
A BORDO

EXPERT DAS MAIS RESPEITADAS QUANDO O ASSUNTO É

VODKA, A MIXOLOGISTA INGLESA CLAIRE SMITH, DA BELVEDERE, 

DÁ A RECEITA DE TRÊS DRINQUES REFRESCANTES

FOTOS: EDNA MARCELINO E DIVULGAÇÃO

Enquanto o mundo se distrai com espumas, infusões e receitas moleculares, Claire Smith, mi-

xologista da Belvedere, insiste no poder e no sabor dos drinks clássicos e simples, mas bem 

executados. Sua predileção por coquetéis tradicionais não é um empecilho à criatividade da 

moça, que foi embaixadora da Wyborowa e da Luksusowa antes de regressar a Londres, onde, 

além de trabalhar em hotspots como o The Rockwell, estudou com os conceituados barmen 

Dick Bradsell e Henry Besant. Em 2003, juntou-se à Moët Hennessy Reino Unido e logo virou 

gerente de Comunicações Internacionais da marca, para depois assumir a posição que ocupa 

até hoje: chefe de Criação e Mixologia de Bebidas da marca. Com exclusividade para a In-

termarine, Claire revela três drinques de sua autoria, perfeitos para um brinde ao pôr do sol.

BELVEDERE UNFILTERED, PRIMEIRA VODKA NÃO 

FILTRADA DO MUNDO,  100% PRODUZIDA COM 

O  “DIAMOND RYE”, UMA SELEÇÃO ESPECIAL DE 

GRÃOS RAROS DA REGIÃO DA MAZÓVIA. 

BELVEDERE RED TEM EMBALAGEM VERMELHA EM 

APOIO DA MARCA À ORGANIZAÇÃO (RED)™ – 50% 

DO VALOR PAGO PELO PRODUTO SÃO APLICADOS 

EM UMA CAUSA NOBRE.

BELVEDERE VODKA CITRUS UTILIZA UM PROCESSO 

DE MACERAÇÃO PARA PRODUZIR VODKAS 

COM SABOR, USANDO FRUTAS CULTIVADAS 

ORGANICAMENTE, ERVAS E ESPECIARIAS. 

BELVEDERE CUCUMBER COLLINS.  

50 ML DE BELVEDERE; 150 ML DE TÔNICA OU CLUB SODA; 30 ML DE LIMÃO 

ESPREMIDO; 15 ML DE XAROPE DE AÇÚCAR (A GOSTO); 6 PEPINOS PICADOS 

(PRENSAR COM UM MACERADOR). DECORE COM FATIAS DE PEPINO. EXCELENTE 

PARA SAÍDAS DE BARCO. 

BELVEDERE TROPICAL BREEZE.  

50 ML DE BELVEDERE; 100 ML DE SUCO DE CRANBERRY; 60 ML SUCO DE FRUTAS 

VERMELHAS; 25 ML DE LIMÃO SICILIANO. NÃO HÁ MELHOR À BEIRA-MAR.

BELVEDERE UNFILTERED MARTINI.  

50 ML DE BELVEDERE; 20 ML DE VERMUTE SECO. BATER COM GELO E DECORAR 

COM PEPINO. SOFISTICADO PARA NOITES ESPECIAIS A BORDO.
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IN
AMIGOS E CLIENTES MARCARAM 

PRESENÇA NOS PRINCIPAIS EVENTOS 

DA INTERMARINE

FRIENDS AND CLIENTS GET 

TOGETHER FOR INTERMARINE’S 

MOST PRESTIGIOUS EVENTS

FOTOS: L AKI PETRINERIS

BOAT SHOW 2014

Foi lançando a 48 Offshore e marcando a vol-

ta do estaleiro aos barcos superesportivos que 

a Intermarine tratou de ser centro das atrações 

no maior salão náutico da América Latina. 

Além da novidade, que arrancou aplausos dos 

visitantes, os modelos 53, 60 e 65, a maior 

lancha do evento, também foram expostas em 

um elegante lounge de 1.514 m². Embalados 

pela música comandada pelo DJ Pedro Sabie, 

clientes, amigos e parceiros puderam conhecer 

cada detalhe do acabamento impecável e de-

sign moderno da linha Intermarine no pavilhão 

do Transamérica Expo Center.

It was by launching the 48 Offshore and getting 

back to the super sports boats market that Interma-

rine managed to be the center of attentions on the 

largest boat show in Latin America. Besides the new 

launching, which received a standing ovation, the 

53, 60 and 65 models (65 being the largest speed-

boat on show) were also on display at the elegant 

1,514-m2 lounge. Dancing to the beat of DJ Pedro 

Sabie’s remixes, clients, friends and partners were 

able to better know every little detail contemplated 

by the impeccable finishing touches and the mod-

ern design of Intermarine’s line at Transamerica’s 

Expo Center Pavillion.
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PREVIEW  
INTERMARINE 80

O preview do novo yacht foi realizado

pela presidente da Intermarine, Roberta

Ramalho, no Shopping JK Iguatemi.

Por meio de uma grande maquete e em

imagens 3D, pôde-se conhecer um pouco

mais dos detalhes impecáveis de seu

design e engenharia. O modelo já começou 

com muito sucesso: quatro clientes presen-

tes ao coquetel anunciaram a compra da 80 

antes mesmo de sua apresentação oficial.

Intermarine president, Roberta Ramalho, hosted the 

yacht’s preview at Shopping JK Iguatemi. Thanks to 

a giant scale model and 3D images, it was possible 

to see some of the impeccable details in its design 

and engineering. The model debuted to success: 

four clients who attended the cocktail party have 

announced the purchase of the 80 even before its 

official presentation.

CSI-W INDOOR 2014

Nada mais exclusivo que unir o sofisticado 

mundo do hipismo à grandiosidade do uni-

verso náutico. A composição pode ser vista 

na CSI-W Indoor, principal concurso de salto 

do continente, que aconteceu na Sociedade 

Hípica Paulista. Atletas e apaixonados pelo 

hipismo encantaram-se com a esportividade 

e elegância da 48 Offshore, exposta em 

frente ao picadeiro coberto do local. Entre as 

atrações, a presença do medalhista olímpico 

Doda Miranda foi mais um dos destaques  da 

24ª edição do Longines São Paulo.

There is nothing more exclusive than promoting a 

get together between the world of show jumping 

and the grandeur of the nautical world. The results 

can be seen at the CSI-W Indoor, the main show 

jumping contest in the continent, which took place 

at the Sociedade Hípica Paulista. Athletes and 

enthusiasts alike were impressed by the elegance of 

the 48 Offshore, on display in front of the covered 

ring. One of the biggest attractions on the 24th edi-

tion of the Longines Sao Paulo was Olympic Medal 

winner Doda Miranda.
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