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WELCOME ABOARD – It’s a pleasure to share the first edition of Intermarine 

Magazine with you. Our magazine is inaugurated to establish a communication

channel among our shipyard and the lovers of the sea, bringing information about 

our company and the nautical world lifestyle. You will know some of our main novel-

ties, such as the 95 superyacht and our triumphant return to the Offshore segment. 

We suggest hotels, restaurants and products on seaside hat dialogue with the Inter-

marine life. Moreover, the company is debuting a new moment, with new attitude 

but with the quality and credibility that are our registered mark. Have a nice reading!

BEM-VINDO A BORDO
PREZADO AMIGO,

ROBERTA RAMALHO

É um prazer dividir com você a primeira edição da Intermarine Magazine. A nossa 

revista chega para estabelecer um canal de comunicação entre o nosso estaleiro e 

os amantes do mar, trazendo informações sobre a nossa empresa e o lifestyle do 

mundo náutico. Você poderá conhecer algumas das nossas principais novidades, 

como o modelo 95 e a nossa volta triunfante ao segmento offshore. À beira-mar 

indicamos hotéis, restaurantes e produtos que dialogam com o estilo de vida Inter-

marine. A empresa, aliás, está estreando um novo momento, com sangue novo, 

mas com a qualidade e credibilidade que são nossa marca registrada. Boa leitura!
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MODA E POTÊNCIA 
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NOVOS
RUMOS

ROBERTA RAMALHO INICIA MAIS UM 

CAPÍTULO NA HISTÓRIA DA INTERMARINE

FOTOS: MARCELO DONATELLI

Novos produtos. Novos mercados. Novo logotipo. Mo-

vida a desafios, com sede de vitória e liderando um pro-

cesso cheio de novidades, Roberta Ramalho sempre fez 

parte da história da Intermarine. Saiba um pouco mais 

sobre os seus planos para o maior estaleiro do Brasil. 

NEW DIRECTIONS ROBERTA RAMALHO STARTS

ANOTHER CHAPTER IN THE INTERMARINE HISTO-

RY – New products. New markets. New logo. Challenge 

driven, with strong winning spirit and leading a process 

full of new novelties, Roberta Ramalho has always been 

part of Intermarine history. Learn a little more about her 
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Você sempre esteve muito ligada ao mundo dos 

yachts e da navegação, então parecia lógico que um 

dia assumisse a empresa administrada pelo seu pai. 

Você sempre teve essa certeza também? Eu cresci no 

ambiente náutico, sempre acompanhando o que meu pai 

fazia. Frequentava as feiras náuticas, tanto no Brasil como 

no exterior. O gosto pelo mar e pelos barcos vem daí. Os 

nossos planos realmente eram de que um dia eu viesse a 

trabalhar na Intermarine, portanto para mim é algo muito 

natural. Temos uma equipe altamente comprometida, que 

trabalhou com o meu pai durante muitos anos e continua 

aqui, fiel e compartilhando os mesmos valores que 

caracterizam a nossa empresa. Além disso, tenho contado 

com o suporte da Valuation, uma empresa de consultoria que 

está sendo fundamental para me amparar nessa transição. 

Coincidentemente ou não, a Intermarine parece estar 

cheia de novidades, com a chegada de dois novos 

modelos à linha de produção: a 95 e a 48 Offshore. 

Podemos dizer que estão entrando em um novo 

momento? Sim, o lançamento de um superyacht de 95 pés 

é aguardado e marca nossa entrada em outro segmento. 

Já a 48 Offshore é um resgate das nossas raízes. Sempre 

estivemos ligados à velocidade, com vários modelos de 

sucesso lançados e que navegam até hoje. Muitos clientes 

apaixonados por esse tipo de barco pediram a retomada da 

Intermarine nesse segmento. Com esse novo barco, com 

certeza surpreenderemos. Além da 95 e 48, vocês estão 

trabalhando em outros projetos? Temos três projetos 

em andamento, sendo que dois deles estarão navegando 

em 2015. Estamos trabalhando com estúdios de design 

plans for the Brazil biggest shipyard. You have always 

been very connected to the world of yachts and sail-

ing, so it seems logical that one day you would take 

over the company leaded by your father. Have you 

ever been sure of this too? I grew up in the nautical en-

vironment, always watching what my father did. I attend-

ed nautical fairs, both in Brazil and abroad. The taste for 

sea and for boats comes from this experience. Our plans 

really were that one day I would work at Intermarine, for 

me therefore it is something very natural. We have a team 

strongly engaged that worked with my father for many 

years e continues here, loyal and sharing the sale values that 

characterize our company. Besides, I have the support of 

Valuation, a consultant firm essential for me in this transition

process. Coincidently or not, Intermarine seems to 

be full of new features with the arrival of two new 

models at the production line: 95 and 48 Offshore. 

Can we say that your company is entering in a new 

moment? Yes, the launch of a 95 feet superyacht in an 

awaited and marks our introduction in another segment. 

Since 48 Offshore is getting back to our roots. We have 

always been linked to speed, with various success models 

launched that navigate to date. Many awestruck customers 

by this kind of boat asked for Intermarine to get back to 

this segment. Aside from 95 and 48, are you working on 

more projects? We have three ongoing projects of which 

two will start navigating in 2015. We are working with in-

ternational design studios and we count with the expertise 

of a consultancy in naval engineering in the United States. 

Our goal is to launch two new products every year. Our 
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internacionais e contamos com uma experiente consultoria em 

engenharia naval nos Estados Unidos. A nossa meta é lançar dois 

novos barcos por ano. Nossa gama de produtos será dividida 

entre a linha Flybridge, de 42 a 75 pés, linha Yacht, com modelos 

acima de 24 metros, e linha Offshore. A mudança de logotipo 

faz parte desse novo momento? Com certeza. Não foi um 

processo simples nos desapegarmos da logomarca atual, porém 

essa mudança foi necessária para simbolizar uma nova etapa. O 

novo logotipo expressa dinamismo e força, principalmente com a 

revitalização da pantera correndo sobre as águas, ícone da nossa 

marca desde sempre. Um bom pós-venda é fundamental em 

um barco. Como funciona esse atendimento na Intermarine? 

Prestar um excelente atendimento ao cliente, mesmo após 

a venda, sempre foi uma das nossas maiores preocupações.

range of products will be divided among 42 and 75 feet Flybridge 

line, Yacht line, with models over 24 meters and Offshore line. 

Is the logo change part of this new moment? Certainly! The 

current logo detach process wasn’t simple, but this change was 

necessary to symbolize a new step. The new logo expresses dy-

namism and strength, mainly regarding to the revitalization of the 

panther running on the water, an everlasting of our brand since 

always. A good after-sales is essential in a boat. How does 

this service work at Intermarine? Provide an excellent customer 

service, even after sale, has always been one of our greatest con-

cerns. Aiming to improve our services even more, we are promot-

ing a new structuring in this field. The Intermarine owner will count 

ROBERTA RAMALHO

“PRESTAR UM EXCELENTE 
ATENDIMENTO AO 

CLIENTE, MESMO APÓS
A VENDA, SEMPRE 

FOI UMA DAS 
NOSSAS MAIORES 
PREOCUPAÇÕES”
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with a preventive maintenance plan, among other accredit-

ed service structures at the main points of the coast. Soon, 

we will also inaugurate the Intermarine Service Center, in 

Guarujá-SP. It will be a technical assistance center of the 

plant, that will provide high quality services. Are there any 

plans for export? For years, we have been sought out for 

international representatives. Mexico, Angola, China, Unit-

ed States and others countries have already contacted us. 

We can anticipate that the export process is evolved. What 

are the differentials of Intermarine? We have a prod-

uct line of modern design, with smart solutions for use and 

distribution space and impeccable finish, without ignoring 

the user safety. Our standards regarding navigability are also 

very high. He have a plant with a great structure, which 

guarantees the quality and flexibility for the customer. We 

offer a high level of customization, allowing the customer 

to customize the boat in the way he/she always dreamed, 

guided, of course, by our engineering team. Another ad-

vantage is that you can follow up the boat building and 

watch for yourself the production evolution as planned.

Com o objetivo de aprimorar ainda mais os nossos servi-

ços, estamos promovendo uma reestruturação nessa área. 

O cliente Intermarine contará com um plano de manuten-

ção preventiva, além de estruturas de atendimento cre-

denciadas nos principais pontos da costa. Inauguraremos 

também, em breve, o Intermarine Service Center, no Gua-

rujá-SP. Será um centro de assistência técnica da fábrica, 

que oferecerá serviços de altíssima qualidade. Há planos 

para exportação? Há anos somos procurados por repre-

sentantes internacionais. México, Angola, China, Estados 

Unidos e outros já entraram em contato. Podemos adian-

tar que o processo para exportação está evoluído. Quais 

são os diferenciais da Intermarine? Temos uma linha 

de produtos de design moderno, com soluções inteligen-

tes de uso e distribuição de espaço e acabamento impe-

cável, sem deixar de lado a segurança do usuário. Nosso 

nível de exigência quanto à navegabilidade é altíssimo 

também. Temos uma fábrica com uma grande estrutura, 

o que garante qualidade e agilidade para o cliente. Ofere-

cemos um elevado nível de customização, permitindo que 

o cliente faça o barco do jeito que sempre sonhou, orien-

tado, é claro, pela nossa equipe de engenharia. Outro di-

ferencial importante é poder acompanhar a construção do 

barco, vendo a evolução da produção conforme planejado.

“OFERECEMOS UM ELEVADO NÍVEL 
DE CUSTOMIZAÇÃO, PERMITINDO QUE 
O CLIENTE FAÇA O BARCO DO JEITO 

QUE SEMPRE SONHOU”
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MEZE 73 
CLASSICS

TRENDY & TECH
MUSIC ABOARD

Criada em parceria com a equipe de design 

da Audi, a Leica T é o primeiro modelo mirrorless da marca. 

A câmera, com corpo todo feito em alumínio, conta também 

com monitor LCD sensível ao toque. 

LEICA T

Notebook tem processador Intel 

HD Graphics, que proporciona 

downloads ultravelozes e econo-

miza energia – a bateria dura até 

12 horas. O armazenamento, em 

flash, ganhou velocidade e che-

ga a ser nove vezes mais rápido 

que o das versões anteriores.

Apaixonado por música e por mar, o DJ Papagaio 

elaborou uma trilha sonora perfeita para uma 

tarde de navegação.

The laptop features Intel HD 

Graphics processor, which 

enables ultra fast downloads 

and saves power - the bat-

tery lasts up to 12 hours. The 

flash storage gained speed 

and is up to 9 times faster 

than previous versions.

MACBOOK 
AIR

A qualidade dos fones da marca chama a atenção de músi-

cos e amadores. O produto se destaca pelo aspecto fosco da 

madeira nas laterais, com detalhes bem delicados. O apare-

lho reproduz o som de uma forma natural, com isolamento 

externo bem eficiente. A alça é bem leve e acolchoada, o que 

confere uma sensação de conforto ao usuário.

The quality of the headphones of brand draws the attention of mu-

sicians and amateurs. The product stands out by matting the wood 

on the sides, with very fine details. The device reproduces the sound 

naturally, with an efficient external isolation. The handle is light-

weight and padded, which provides a sense of comfort to the user.

1 PANAMA – HOW WE FEEL

2 MARIO BASANOV FT. JEREMY GLENN - MORE FOR THE LESS

3 BODEAN – WIND IMPROVISATION

4 BONDAX – GOLD (MOON BOOTS REMIX)

5 GEORG LEVIN - WHEN I’M WITH YOU

6 YUNA - FALLING

7 DISCLOSURE – BOILING (MEDLAR REMIX)

8 LOVEBIRDS FT. STEE DOWNES – WANT YOU IN MY SOUL

9 PILLOWTALK - SUNNY

10 MR. PROBZ – WAVES (ROBIN SCHULZ REMIX RADIO EDIT)

PLAYLIST   |   DJ PAPAGAIO

Passionate about music and the sea, DJ Pa-

pagaio created the soundtrack for a perfect 

afternoon on board.

Developed in collaboration with the design team of Audi, Leica 

T is the first mirrorless model of the brand. The camera, with a 

100% aluminum body, has also an LCD touchscreen.
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SPHÈRE

GOOGLE 
ANDROID WEAR

Composto por caixas de transmissão com traços clean e acabamento em 

alumínio, o Beolab 18, da Bang & Olufsen, venceu o prêmio “High Perfor-

mance Home Audio / Video”. O aparelho requer apenas um único cabo de 

alimentação para cada alto-falante, além de possuir tecnologia WISA, para 

manter uma experiência de som wireless robusta e equilibrada.

Consisting of a transmission speaker with clean lines and aluminum 

finishing, BeoLab 18, from Bang & Olufsen, won the “High Performance 

Home Audio/Video” award. The device requires a single cable power to 

each speaker, in addition to having WISA technology to keep a robust 

and balanced wireless sound experience

ALTA POTÊNCIA

A tecnologia de vestir está fazendo cada vez mais sucesso. Prova disso é 

o Android Wear, sistema operacional que deve equipar muitos gadgets 

ainda neste ano. Totalmente personalizado, ele identifica as necessidades 

dos usuários e traz informações relevantes em cada situação. Aparelho 

também acessa redes sociais em real time.

The wearable technology is increasingly successful, the proof is Android 

Wear, the operating system that should equip many gadgets this year. Fully 

personalized, it identifies the needs of users and brings relevant information 

in each situation. The device also accesses social networks in real time.

Famosa por suas pratarias, a Christofle 

acaba de de lançar seu disco rígido 

original, o LaCie Sphère. O produto 

tem 1 TB de armazenamento e é feito 

artesanalmente em Yaniville, 

na França, além de não necessitar de 

cabo de alimentação.

Famous for its silverware, Christofle has 

just stepped into the computer technology 

industry by lauching its original spheri-

cal shaped 1TB hard drive. Called LaCie 

Sphere, the product is handmade in Yaniv-

ille, France, and requires no power cord.

Sistema promete ser mais um 

aliado de quem faz exercícios 

físicos. Interagindo com outros 

aplicativos, aparelho garante mais 

precisão na medição de velocidade 

e distância, por exemplo. O Android 

Wear permitirá ainda o controle de 

smartphones remotamente: por 

comando de voz será possível orde-

nar a composição de mensagens, a 

execução de músicas e muito mais.

The system has the potential to be 

another ally for those who make 

physical activities. By interacting 

with other applications, the device 

ensures more accuracy in speed and 

distance measurement, for exam-

ple. The Android Wear also allows 

to remotely control smartphones: 

through voice commands, it will be 

possible to write messages, play 

music and so much more
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MISTÉRIOS 
DA CÔTE 
D’AZUR

Shakespeare tem mesmo razão: 

há mais segredos entre o céu e a 

terra do que pode supor a nossa vã 

filosofia – mas parece esquecer o 

dramaturgo inglês que cada dia é um 

novo convite para desvendar esses 

mistérios de que trata sua célebre 

citação. Um desses segredos se deixa 

revelar na França, na península de 

Saint Tropez: o La Reserve Ramatuelle 

Hotel, Spa & Villa, para ser apreciado 

sem pressa ou moderação. Apesar 

da proximidade da badalação 

costeira (a estalagem está a 10 km da 

lendária cidade da Provence), o hotel 

inaugurado em 2009 transborda 

silêncio e privacidade, adotando uma 

atmosfera especial de relax e bem-

estar. Para garantir excelência em 

todos os seus serviços, o número

FAR AWAY FROM URBAN BUSTLE, BUT 

NEXT TO SAINT TROPEZ NIGHTCLUB, 

THE RAMATUELLE HOTEL, SPA & VIL-

LAS IS AMONG THE BEST IN PROVENCE 

– IS ONE OF THE MOST RECOMMEND-

ED FOR THOSE LOOKING FOR PRIVACY 

WITHOUT GIVING UP THE PRIVILEGED 

VIEW TO THE MEDITERRANEAN – 

Shakespeare is totally right: there are 

more things in Heaven and Earth than 

are dreamt of in our philosophy - but 

the English playwright seems to forget 

that every day is a new call to unravel 

these mysteries involved is his famous 

quote. One of these secrets is unveiled 

in southern France, in Saint Tropez pen-

insula: the Ramatuelle Hotel, Spa & Villa, 

to be enjoyed without rush or modera-

tion. Despite the proximity to the coastal 

nightlife (the inn is just 10 km away 

POR: RONALDO ALBANESE  |   FOTOS: DIVULGAÇÃO

LONGE DO BURBURINHO URBANO, MAS PRÓXIMO DA BADALADA SAINT TROPEZ, 

O LA RESERVE RAMATUELLE HOTEL, SPA & VILLAS ESTÁ ENTRE OS MELHORES 

DA PROVENCE – E É UM DOS MAIS INDICADOS PARA QUEM QUER PRIVACIDADE 

SEM ABDICAR DA VISTA PRIVILEGIADA PARA O MEDITERRÂNEO
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SUÍTES TÊM DE 50 A 100 M2 
E CONTAM COM TERRAÇO 
OU JARDIM PERFUMADO

50 TO 100 M2 SUITES WITH A TERRACE 

OR A SCENTED GARDEN
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L A R E S E R V E  R A M AT U E L L E  |  W W W. L A R E S E R V E - R A M AT U E L L E . C O M

de acomodações é limitado: são 9 quartos e 19 suites, além de 12 villas 

privativas – que podem ser alugadas a qualquer momento e contam com 

todas as benesses do hotel. O arquiteto Jean- Michel Wilmotte fez questão 

de desenhar espaços integrados à paisagem local, mas sem afetar o estilo 

clean contemporâneo da casa, composto por materiais naturais e paleta de 

cores suaves. Para garantir máximo aproveitamento da luz e da ventilação 

natural, as suítes – que podem ter de 50 a 100 m2 – dispõem de terraço 

ou jardim perfumado. Justiça seja feita, cada ambiente do hotel tem seu 

ponto forte, mas o spa pode ser considerado o ápice do Ramatuelle. Afinal, 

são dez salas de tratamento, piscina coberta, centro fitness, sauna a vapor 

e solário – tudo distribuído ao longo de uma área de mil m². Para deixar o 

hotel com gosto de quero mais, o restaurante La Viole, do chef Eric Canino, 

faz as vezes de “laboratório de delícia”, uma vez que o cozinheiro recria ali 

tradicionais pratos da culinária do sul da França, com ingredientes frescos 

e selecionados, sempre com foco em uma comida “leve como a brisa”. 

Tomates e frutas são mantidos em temperatura ambiente a fim de preser-

var o sabor; os vegetais são colhidos diariamente na horta. Para cozinhar, 

apenas azeite. Açúcar? Só os naturais. Tudo saudável. Experimente Lula co-

zida com perfume de tomate e azeite Taggiasch ou Atum com especiarias 

e vegetais niçoise com ovo de codorna cozido mole. Pode ser também um 

lagostin grelhado, tanto faz – porque no Ramatuelle toda escolha é a certa.

from the legendary city of Provence), the hotel, opened in 2009, overflows si-

lence and privacy, adopting a unique atmosphere of relaxation and wellbeing. In 

order ensure excellence in all its services, the number of rooms is limited: there 

are 9 rooms and 19 suites, in addition to 12 private villas - which can be rented at 

any time and come with all the benefits from the hotel. The architect Jean-Mi-

chel Wilmotte was keen to design spaces integrated into the local landscape, 

but without affecting the clean-contemporary style of the place, composed of 

natural materials and soft color shades. In order to ensure maximum use of nat-

ural light and ventilation, the 50-100 sq. m suites have a terrace or scented gar-

den. To be fair, each hotel room has its strong point, but the spa can be regard-

ed as the apex of Ramatuelle. After all, there are 10 treatment rooms, an indoor 

pool, fitness center, sauna and solarium - all spread over a 1000 sq. m area. To 

make the hotel even more coveted, the restaurant La Viole of Chef Eric Canino is 

sometimes a “delight lab”, since the chef recreates their traditional dishes of the 

cuisine of southern France, with fresh and selected ingredients, always focusing 

on “light as the breeze” food. Tomatoes and fruits are kept at room temperature 

in order to preserve the taste; vegetables are harvested daily in the vegetable 

garden. Only olive oil is used to cook. Sugar? Only natural. Everything healthy. 

Try baked squid with tomato perfume and Taggiasch olive oil or Tuna with spic-

es and niçoise vegetables with soft boiled quail egg. It may be also a grilled cray-

fish, it does not matter - because every choice is the right one at Ramatuelle.
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ALILA VILLAS BALI

S U M M E R

NAMMOS GRÉCIA

CHANEL STORE

DU CAP-EDEN-ROC

MANDARIN BARCELONA

EM PERFEITA COMUNHÃO COM A NATUREZA, HOTEL OFERECE VILLAS DE UM 

OU TRÊS DORMITÓRIOS, TODOS EQUIPADOS COM CAMA KING SIZE

Dono do título de primeiro resort-boutique de luxo em West Bali, o Alila Villas 

Uluwatu presenteia seus hóspedes com uma visão inigualável do oceano Índico 

e gstronomia de ponta no CIRE, comandado pelo chef francês Stephane Simond.

Em Mykonos, a festa não tem fim no Nammos hotel, destino certo de ce-

lebridades. À beira da piscina, além de boa música, os hóspedes desfrutam 

de coquetéis e petiscos diversos, que incluem uma boa variedade de sushi. 

Pelo quinto ano consecutivo, o palácio de La Mistralée foi escolhido para 

abrigar a pop up store da maison francesa. O ambiente colorido é convida-

tivo e permite o arremate de peças exclusivas dos desfiles.

Pablo Picasso e Príncipe Charles são alguns dos ilustres hóspedes 

deste palácio do século XVIII, que há anos conserva cinco estrelas 

por sua localização, gastronomia, serviços e instalações.

O prédio do antigo Banco Hispano Americano deu lugar ao Mandarin 

Oriental Barcelona, que conta com 98 suítes, penthouse de 236 m², spa, 

três restaurantes e o famoso Banker’s Bar.

In Mykonos, the party has no end at Nammos Hotel, sure destination of 

celebrities. By the pool, in addition to good music, the guests enjoy sever-

al cocktails and hors d’oeuvres, which include a nice variety of sushi.

For the fifth year in a row, the palace of La Mistralee was chosen to 

house the pop up store of the French Maison. The colorful atmosphere is 

inviting and allows buying exclusive auction items of fashion show.

Pablo Picasso and Prince Charles are some of the distinguished guests 

of this eighteenth-century palace. The hotel retains its five stars for 

many years because of its location, food, service and facilities.

Home of the former Hispanic American Bank, the building now hosts Mandarin 

Oriental Barcelona, a hotel that has 98 suites, a 236 m² penthouse, spa, three 

restaurants and the famous Banker’s Bar. 

IN PERFECT COMMUNICATION WITH THE NATURE, THE HOTEL ESTABLISHES LINKS 

WITH ITS GUESTS,  GIVEN THE CARE OF ITS SERVICES – Unpretentiously, the inn holds 

the title of the first luxury boutique resort in West Bali. Each of its villas provides the visi-

tors with an unmatched view to the Indian Ocean and rice paddies to lose sight

A L I L A  V I L L A S  U LU WAT U .  B A L I  |  W W W. A L I L A H OT E L S . C O M

WWW.NAMMOS.GR WWW.HOTEL-DU-CAP-EDEN-ROC.COM

WWW.CHANEL.COM WWW.MANDARINORIENTAL.COM/BARCELONA
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INTERMARINE

95

YACHT

POR FELIPE SEFFRIN

SUPERYACHT INTERMARINE 95 SERÁ LANÇADO EM 2015

PARA TRANSFORMAR-SE NA MAIOR EMBARCAÇÃO DE LUXO

JÁ PRODUZIDA EM SÉRIE POR UM ESTALEIRO NO BRASIL

SUPERYATCHT INTERMARINE 95 IS GOING TO BE LAUNCHED IN 2015 

AND WILL BE THE LARGEST LUXURY VESSEL EVER PRODUCED 

IN SERIES BY A BRAZILIAN SHIPYARD
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Sonho da Intermarine e de boa parte de seus clientes, amigos 

e fãs, a maior embarcação do estaleiro brasileiro já tem prazo 

para ganhar as águas da realidade: primeiro semestre de 2015. 

Com quase 30 metros de comprimento, o Intermarine 95 foi 

desenvolvido para atender as mais rígidas normas de seguran-

ça nacionais e internacionais – tudo sem abrir mão do conforto 

e sofisticação característicos da marca. Além de dedicar ao 

novo modelo todo o know-how acumulado ao longo de seus 

41 anos de atuação, a Intermarine também não poupou esfor-

A dream of Intermarine and many of its clients, friends and 

fans, the largest vessel of the Brazilian shipyard already has a 

date set to win the waters of reality: first semester of 2015. 

With nearly 30 meters in length, the Intermarine 95 was 

developed to meet the strictest safety national International 

standards – all this comes without giving up comfort and 

sophistication, which are the brand features, besides dedicat-

ing all the knowhow gathered over 41 years of operation to 

the new model, Intermarine has also spared no effort to make 



TODOS OS DETALHES 
DA INTERMARINE 

95 ESBANJAM 
MODERNIDADE E 

SOFISTICAÇÃO, MARCAS 
REGISTRADAS DO 

ESTALEIRO

ALL DETAILS OF 
INTERMARINE 95 

REFLECT A MODERN 
AND SOPHISTICATED 
STYLE, TRADEMARKS 

OF THE SHIPYARD

ços para fazer deste um modelo marcado pela elegância – confian-

do seu design ao renomado projetista Luiz de Basto, profissional 

com mais de 30 anos de experiência em design náutico e especia-

lizado em yachts de alto padrão. Acostumado a se superar a cada 

novo projeto, Basto parece ter experimentado seu auge ao criar um 

barco com linhas bem definidas e imponentes, que captam atenção 

this a model characterized by elegance – entrusting its design to 

the renowned designer Luiz de Basto, a professional with more 

than 30 years of experience in nautical design and an expert in 

high standard yachts. If Basto is used to overcome himself at each 

new design, he seems to have experienced his heyday when he 

created a yacht with well-defined and imposing lines that draw the 
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A ESPAÇOSA SALA DE ESTAR DA EMBARCAÇÃO ESTÁ

MARCADA PELO ESTILO E CONFORTO DO MOBILIÁRIO.

THE SPACIOUS SALON OF THE YACHT IS CHACTERISED 

BY THE FURNITURE STYLE AND COMFORT

num primeiro olhar. Enquanto o seu exterior 

transborda robustez, o interior se conver-

te em uma verdadeira passarela, por onde 

desfila o talento e criatividade do escritório 

Anastassiadis Arquitetos, da arquiteta Patrícia 

Anastassiadis. Como era de se esperar, até os 

mínimos detalhes do barco foram pensados 

para priorizar a comodidade dos privilegiados 

que o navegam. O Intermarine 95 acomoda 

com conforto até dez pessoas para pernoite 

e 30 pessoas para passeio, além de quatro 

tripulantes. No deck principal encontra-se um 

espaçoso salão dividido em uma ampla sala 

de estar, com sofás e mesa de centro, uma 

bela sala de jantar para até oito pessoas, um 

lavabo e uma cozinha prática e bem equipa-

da. O posto de comando também chama a 

atenção pelo conforto e segurança. Todas as 

áreas privilegiam a luz solar e o bem-estar. 

attention immediately at first glance. While 

its exterior overflows robustness, the interior 

is turned into a real catwalk, where the talent 

and creativity of the office Anastassiadis 

Architects, from architect Patricia Anastassi-

adis, walks around. As one might expect, 

even the smallest details of the yacht were 

designed to prioritize the convenience of the 

privileged ones who sail it. Intermarine 95 can 

comfortably accommodate up to ten people 

for overnight stay and 30 people for a trip, 

in addition to four crew members. On the 

main deck, there is a spacious salon divided 

into a large living room, with couches and a 

coffee table, a beautiful dining room for up 

to eight people, a toilet and a practical and 

fully-equipped galley. The helm station also 

draws attention because of comfort and safe-

ty. All areas prioritize sunlight and well-being. 
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Assim como faz com todos os outros modelos, a Inter-

marine estendeu a opção de personalização de layout 

interno para a sua maior embarcação: os clientes podem 

escolher entre as versões Fascination e Quintessence. Na 

primeira, o deck inferior é composto por quatro suítes 

e uma bela sala multiuso, com TV, bar, sofás e mesa de 

centro. Já a versão Quintessence apresenta cinco suítes – 

algo que poucos superyachts no mundo podem oferecer. 

A suíte máster em ambas as versões é um show à parte. 

As it does with all other models, Intermarine has extend-

ed the customization option of the internal layout for its 

largest vessel: customers can choose from Fascination 

and Quintessence versions. In the first one, the lower 

deck has four suites and a beautiful multipurpose room, 

with TV, bar, couches and coffee table. The Quintessence 

version, in its turn, features five suites - something that 

few superyachts in the world can offer. The suite master 

is a show itself in both versions. Located amidships, it has 

a king size bed, a spacious closet and two sophisticated 

bathrooms, in addition to a broad view overlooking the 

sea. Two double suites and two single suites complete the 

sumptuous and modern accommodation for the guests. 

All this comfort, of course, does not leave aside a perfor-

mance which is worthy of a master of the seas. There are 

two engine options from 2200 to 2600 hp, and they can 

reach 27 knots cruising and the maximum speed of 33 

knots - but who is in a hurry aboard this yacht?

Localizada a meia-nau, ela possui cama king-size, closet 

espaçoso e dois banheiros sofisticados, além de ampla 

vista para o mar. Duas suítes de casal e duas suítes de sol-

teiro completam as suntuosas e modernas acomodações 

para os convidados. Tanto conforto, é claro, não deixa de 

lado a performance digna de um mestre dos mares. São 

duas opções de motorização, de 2200 a 2600 hp, poden-

do chegar a 27 nós em cruzeiro e a velocidade máxima de 

33 nós – mas quem tem pressa a bordo desse yacht?
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O INTERMARINE 95 PODE ABRIGAR CONFORTAVELMENTE 

ATÉ DEZ PESSOAS EM CINCO SUÍTES

INTERMARINE 95 CAN COMFORTABLY ACCOMMODATE 

UP TO 10 PEOPLE IN 5 SUITES
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COMPRIMENTO TOTAL COM PÚLPITO* 29,15 M (95’ 64”)

COMPRIMENTO DO CASCO COM PLATAFORMA DE POPA* 29,02 M (95’ 30”)

BOCA MÁXIMA* 7,05 M (23’ 12”)

CALADO MÁXIMO 1,65 M (5’ 41”)

ALTURA ACIMA DA LINHA D´AGUA (1) 6,6 M (21’ 65”)

PLATAFORMA DE POPA 2,4 M X 4,40 M, 

SENDO 1,80 M X 

4,40 M COM LIFT 

HIDRÁULICO COM 

CAPACIDADE DE 

800 KG

ÂNGULO DO V NA POPA 14°

DESLOCAMENTO VAZIO (2) 88 T

DESLOCAMENTO CARREGADO (3) 105 T

VELOCIDADE MÁXIMA (4) 33 KN / 31 KN

VELOCIDADE DE CRUZEIRO (4) 27 KN / 25 KN

CAPACIDADE DE COMBUSTÍVEL* 12.000 L

CAPACIDADE DE ÁGUA* 2.200 L

CAPACIDADE DE ÁGUAS CINZAS 945 L

CAPACIDADE DE ÁGUAS NEGRAS 945 L

RESERVATÓRIO EXCLUSIVO ÁGUA HIDRO FLYBRIDGE 1035 L

MOTORIZAÇÃO 2 X 2.600 HP / 2 X 

2.200 HP

TRANSMISSÃO EIXO EM LINHA

GERADORES 2 X 50 KVA

ESTABILIZADOR SEAKEEPER

GRUA NO FLYBRIDGE OPCIONAL

HARDTOP NO FLYBRIDGE DE SÉRIE

PASSARELA HIDRÁULICA EMBUTIDA NA 

POPA COM 5,1 M 

DE COMPRIMEN-

TO TOTAL

SISTEMA DE AR-CONDICIONADO 208.000 BTU

CABINES (5) 5 + 2 / 4 + 2

LEITOS (5) 10 + 4 / 8 + 4

BANHEIROS (5) 6 + 1 / 5 + 1

PROJETO EXTERIOR LUIZ DE BASTO 

DESIGNS

ARQUITETURA DE INTERIORES ANASTASSIADIS 

ARQUITETOS

CERTIFICAÇÃO (6) RINA CLASSE A

F I C H A  T É C N I C A I N T E R M A R I N E  9 5

INTERMARINE 95 – QUINTESSENCE | FLYBRIDGE

INTERMARINE 95 – FASCINATION | FLYBRIDGE

INTERMARINE 95 – QUINTESSENCE | MAIN DECK

INTERMARINE 95 – FASCINATION | MAIN DECK

INTERMARINE 95 – QUINTESSENCE | LOWER DECK

INTERMARINE 95 – FASCINATION | LOWER DECK
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NEGÓCIOS 
À PARTE

FONTE DE LAZER DE FAMÍLIAS INTEIRAS, O BARCO PODE 

SER UM IMPORTANTE ALIADO NA HORA DE FECHAR AQUELE 

CONTRATO URGENTE E IMPORTANTE

LEISURE CHOICE OF ENTIRE FAMILIES, A YACHT CAN BE 

AN IMPORTANT ALLY FOR SIGNING THAT URGENT 

AND IMPORTANT CONTRACT

POR: ELOÁ OR AZEM  |  FOTOS: MARCELO DONATELLI
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Terno, gravata, salto alto e maquiagem ficam em terra firme, 

junto com todas as formalidades que, por vezes, afrouxam os 

vínculos pessoais. Quem sobe a bordo não leva máscaras e nem 

pressa: leva a si e a si somente; embarcam conhecidos, desembar-

cam amigos e parceiros – e, geralmente, com contrato assinado. 

O empresário Gilson Schilis é um dos entusiastas da arte de fazer 

negócios a bordo. “A atmosfera positiva e as paisagens deslum-

brantes acabam mexendo com o ânimo de todos, favorecendo 

qualquer negócio”, explica, “e é também uma ótima oportunida-

de para conhecer melhor a pessoa com quem estamos lidando”, 

completa. Embora fale com propriedade, Schilis não esconde que, 

no começo, toda essa história de navegação não passava de uma 

brincadeira de gente grande. “Comprei meu primeiro barco há 

15 anos para me divertir com a família; pensava apenas no lazer 

mesmo”, revela. Eram tantos bons momentos vividos a bordo que 

parecia óbvio aos olhos do empresário os benefícios de unir pra-

zer e negócios num ambiente tão diferente. “Certa vez convidei 

um casal de amigos e clientes para navegar comigo e minha famí-

lia durante um final de semana. Na semana seguinte, esse mesmo 

casal nos contratou para um trabalho de grandes proporções – e, 

nove meses depois da nossa viagem, eles ‘ganharam’ dois lindos 

bebês”, relembra Schilis, “é o tipo de coisa que até poderia acon-

tecer em terra firme, mas seria mais difícil – e menos marcante 

também”, finaliza. Hoje, por conta do histórico bem sucedido, o 

empresário fala que é comum receber clientes

“A ATMOSFERA 
POSITIVA E AS 

PAISAGENS 
DESLUMBRANTES 

ACABAM MEXENDO 
COM O ÂNIMO 

DE TODOS, 
FAVORECENDO 

QUALQUER 
NEGÓCIO”

Suit, tie, high heels and make up stay on the land, with all the 

formalities that, sometimes, drive away personal ties. Who 

goes on board does not carry masks or hurry: takes itself and 

itself only; step in as someone you know and leave as a friend 

pr partner – and, in general, with a signed contract. The 

entrepreneur Gilson Schilis is one of the enthusiasts of the art 

of doing business on board. “The positive atmosphere and the 

stunning places move the spirits of all, favoring any business”, 

explains, “and it is also an excellent opportunity to get to 

know better who we are dealing with”, completes. Schilis 

admits that, in the beginning, navigating was all about fun. “I 

bought my first boat 15 years ago to use it with my family”, 

he reveals. There were  o many good times on board that the 

benefits of uniting pleasure and business in such a different 

environment became obvious. “Once I invited a couple of 

friends and customers to navigate with me and my family 

during a weekend. On the following week, the same couple 

hired us for a work of major proportions - and nine months 

after our trip, they had two beautiful babies, “recalls Schilis,” 

it is the kind of thing that could happen on land, but it would 

be more difficult - and less striking, too, “he concludes. Today, 

due to the successful track record, he says that is common to 

receive customers of different nationalities. “Sometimes I in-

vite them to navigate with my family and, in other cases, with 

my team. The boat promotes a different synergy,

“THE POSITIVE 
ATMOSPHERE 

AND THE STUNNING 
PLACES MOVE 

THE SPIRITS OF ALL, 
FAVORING 

ANY BUSINESS”
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“SE NÃO 
ASSINAMOS 

OS CONTRATOS 
NO BARCO, 

PELO MENOS 
COMEMORAMOS 

A BORDO”

de diferentes nacionalidades. “Às vezes os convido a navegar com a 

minha família e, em outros casos, com a minha equipe. Acho que o 

barco promove uma sinergia diferente, difícil de explicar. Até os ape-

ritivos parecem ficar mais saborosos quando servidos a bordo, dian-

te de uma bela paisagem”, diz, “seja como for, se não assinamos 

os contratos no próprio barco, combinamos de comemorar a bordo 

com as famílias dos clientes”, completa. Se bilionários chineses ex-

ploram deliberadamente a comunhão de negócios e navegação, 

Gilson prefere deixar as coisas mais orgânicas e naturais. De convite 

em convite, o empresário vai realizando seus petits comités e con-

quistando novas amizades, além de, claro, novos contratos também. 

hard to explain. Even the appetizers seems to get tasti-

er when served on board, looking at a beautiful view”, says, 

“either way, if we don´t close the deal on the boat itself, we 

celebrate on board with their families”, completes. If Chi-

nese billionaires deliberately gather business and naviga-

tion, Gilson prefers to let things flow naturally. From invite 

to invite, the entrepreneur hosts his petis comités and mak-

ing new friend, besides, of course, new contracts as well.

“EITHER WAY, 
IF WE DON’T CLOSE 
THE DEAL ON THE 
BOAT ITSELF, WE 
CELEBRATE ON 

BOARD WITH 
THEIR FAMILIES”
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TESOURO
AO MAR

Ninguém arrisca uma cifra exata, mas acredita-se que o tesouro a bordo 

da embarcação portuguesa Flor do Mar, naufragada em 1511, possa valer 

mais de um bilhão de dólares. Enquanto o governo da Malásia reivindica 

propriedade das joias, a Indonésia chama de suas tais preciosidades, já 

que o barco foi ao fundo de suas águas territoriais. A disputa vai longe, 

mas o fato é que até agora só foram encontradas moedas de estanho, 

facas e muita madeira. Por seus personagens incríveis e cifras considerá-

veis, as histórias de naufrágios lendários como esse escorrem por todos 

os oceanos – e continentes. O Flor do Mar, em particular, fica ainda mais 

interessante quando se olham de perto os fatos conhecidos: a caravela 

ganhou as águas no séculos XVI, auge de Portugal como potência naval 

do mundo. Afonso de Albuquerque, governador de Goa, na Índia, parte 

dali com uma pequena frota para conquistar a ilha de Malaca, na Malá-

sia, localizada em uma região de extrema importância estratégica para o 

comércio entre Ocidente e Oriente. O objetivo era expandir ainda mais o 

raio de ação e, consequentemente, a influência lusitana na região. Depois 

de acirrada luta, Albuquerque conseguiu dominar a ilha e, como sempre 

fazem os conquistadores, retornar às origens carregando consigo as ri-

quezas dos derrotados. No caso da expedição do Flor do Mar, especula-

-se que nele foram embarcados palaquins chapeados em ouro, uma mesa 

com os pés de ouro maciço, o trono da rainha  com incrustações em pe-

dras preciosas. Fala-se também em quatro esculturas de leões feitas tam-

bém em ouro, com pedras preciosas nos olhos, língua, dentes e garras 

– possivelmente um presente do imperador da China ao rei. Diz a lenda 

ainda que, além desses, a embarcação trazia um bracelete feito a partir

SUPPOSEDLY PORTUGUESE CARAVEL,  LADEN WITH GOLD AND 

PRECIOUS STONES, WAS WRECKED NEAR  INDONESIA AND WAS 

FOUND IN 1991, FIVE CENTURIES AFTERWARDS – No one takes 

a risk to say an exact amount, but it is believed that the treasure 

on board the Portuguese ship Flor do Mar [Flower of the Sea], 

wrecked in 1511, can worth more than a billion dollars. While the 

Malaysian government claim the ownership of the jewels, Indone-

sia say that such treasures belong to them, since the ship was sunk 

in the bottom of its territorial waters. The dispute goes further, but 

the fact is that only tin coins, knives and lots of wood were found 

so far. Because of this amazing characters and relevant figures, the 

stories of legendary shipwrecks like this one run across all oceans 

- and continents. The Flower of the Sea is particularly even more 

interesting when one looks closely at the known facts: the caravel 

won the waters in the 16th century, during the peak of Portugal 

as a world naval power. Afonso de Albuquerque, governor of Goa, 

India, sailed away from thence with a small fleet to conquer the 

Malacca island in Malaysia, located in a region of great strategic 

importance for the trade between East and West. The goal was 

to expand the action reach even further and, consequently, the 

Lusitanian influence in the region. After fierce fighting, Albuquer-

que managed to conquer the island, and as the conquerors always 

do, to return to his roots bringing with him the wealth of the de-

feated ones. In the case of the Flower of the Sea expedition, it 

is speculated that it shipped gold-plated palanquins, a table with

CARAVELA PORTUGUESA SUPOSTAMENTE 

CARREGADA DE OURO E PEDRAS 

PRECIOSAS NAUFRAGOU PRÓXIMO À 

INDONÉSIA E FOI ENCONTRADA EM 1991, 

CINCO SÉCULOS DEPOIS
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MALÁSIA E INDONÉSIA 

DISPUTAM AS PRECIOSIDADES, 

MAS O FATO É QUE ATÉ AGORA 

SÓ FORAM ENCONTRADAS 

MOEDAS DE ESTANHO,

FACAS E MUITA MADEIRA

MALAYSIA AND INDONESIA 

FIGHT OVER THE TREASURE, 

BUT THE FACT IS THAT UNTIL 

NOW ALL THAT WAS FOUND  

WERE TIN COINS KNIVES AND 

A LOT OF WOOD

do mesmo material dourado e de ossos de um animal das 

montanhas do Sião (atual Tailândia), com dotes mágicos: 

a pessoa que o usasse não perderia nenhuma gota de 

sangue, mesmo que estivesse gravemente ferida. Fora as 

pedras preciosas e objetos de valor, o Flor do Mar navegava 

jovens escravos malaios. Depois de partir, o barco se viu em 

meio a uma violenta tempestade, que o atingiu próximo 

da costa da ilha de Sumatra. Mesmo com âncoras lança-

das, foi jogado violentamente aos arrecifes e se dividiu em 

duas partes. A da popa ficou presa nas pedras, enquanto a 

proa afundou em seguida. Uma jangada feita às pressas foi 

utilizada apenas pelos europeus. A maioria deles sobrevi-

veu, enquanto os pobres jovens malaios morreram afoga-

dos – a eles não foi dada a chance de salvação. O tempo 

passou e naufragou também a memória do Flor do Mar e 

seu tesouro, até que, no início da década de 90, a compa-

nhia indonésia PT Jayatama Istikacipta noticiou que havia 

encontrado sob o lodo os restos da nau portuguesa a cerca 

de 40 metros de profundidade, próximo ao recife de Ten-

gah, ao norte de Tanjong – muito mais ao norte do que foi 

declarado em documentos da época, o que é perfeitamente 

compreensível em virtude das circunstâncias do naufrágio e 

também pelo então impreciso sistema de navegação.

legs made of solid gold, the Queen’s throne with inlays 

of gems. It´s also mentioned four gold Lion sculptures 

with gemstones in the eyes, tongue, teeth and claws - 

possibly a gift from the Chinese Emperor to the King. 

The legend also says that, in addition to these, the ves-

sel Besides the gems and valuable objects, the Flower 

of the Sea carried young Malayan slaves. After leaving, 

the ship got into a violent storm, that hit it close to the 

coast of Sumatra. Even with the anchors down, it was 

abruptly thrown against the reefs and splitted in two. 

The stern got stuck to the rocks, while the bow sank. 

A raft was built in a hurry and used only by the Euro-

peans. Most of them survived, while the poor Malayans 

drowned – to them the chance of salvation was not giv-

en. Time has gone by and the memory and the treasure 

of the Flower of the Sea sank, until, in the beginning of 

the 90´s, the Indonesian company PT Jayatama Istikacip-

ta reported that found the remains of the Portuguese 

ship under the slurry, about 40 meters deep, next to 

the Tengah reef, north of Tanjong – way over the north 

reported on the reports at that time, which is perfectly 

comprehensible due to the characteristics of the acci-

dent and to the imprecise navigation system.
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INSIDE
FASHION

POR INTERMARINE

COMEÇA SONHO, VIRA REALIDADE E SE TORNA 

TODO UM ESTILO DE VIDA: NAVEGAR PODE SER 

VICIANTE – E O HÁBITO TRANSBORDA NA ROTINA. 

DO VAIVÉM DAS MARÉS, TALVEZ SEJA A ONDA 

FASHION UMA DAS PRIMEIRAS A RESPINGAR NO 

COTIDIANO DA TERRA FIRME 

A DREAM BEGINS, COMES TRUE AND BECOMES A LIFE 

STYLE: SAILING CAN BE ADDICTIVE – AND THE HABIT 

OVERFLOWS IN THE ROUTINE. FROM THE COMING 

AND GOING OF TIDES, PERHAPS THE FASHION WAVE 

IS ONE OF THE FIRST TO SPLASH ON THE DAILY LIFE 

OF THE DRY LAND

VESTIDO BARBARA CASASOLA PARA CHOIX

ÓCULOS PRADA PARA LUXOTTICA

SANDÁLIAS CAVAGE 

F A S H I O N



TOP ANTHONY VACARELLO PARA MARES

SAIA GIULIANA ROMANO

BRACELETES TURPIN

TOP VERSACE

SAIA TOM FORD PARA MARES

SANDÁLIAS FENDI
78 —
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VESTIDO BALMAIN PARA MARES

BRINCOS TURPIN

CASACO MAX MARA

TOP NUNO VELEZ PARA CHOIX

CALÇA E BOLSA DIOR

SANDÁLIAS CAVAGE
— 81 
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TOP MAXMARA

SAIA DIOR

ÓCULOS PRADA PARA LUXOTTICA

F A S H I O N



TOP TOM FORD PARA MARES

BLAZER EMPORIO ARMANI

TOP E SAIA EMPORIO ARMANI

SANDÁLIAS FENDI

BRACELETES TURPIN

F A S H I O N



VESTIDO PRINTING

COLEIRA TURPIN

----

FOTOS: KARINE BASILIO (ABA MGT)

EDIÇÃO DE MODA: HENRIQUE TANK (ABA MGT)

BELEZA: RONALDO ESCOBAR (ABA MGT)

PRODUÇÃO DE MODA: FELIPE MIGUELE

ASSISTENTE DE FOTOGRAFIA: ANDRE SANTOS

TRATAMENTO DE IMAGEM: WM FUSION

MODELO: NATALIA OLIVEIRA (FORD)
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RANGE ROVER EVOQUE LEARJET 85
NOVO MODELO UTILITÁRIO OSTENTA A PRIMEIRA TRANSMISSÃO 

DE NOVE MARCHAS DO MUNDO PARA UM VEÍCULO DE PASSEIO

O JATO DA BOMBARDIER TRAZ IDEIA SUSTENTÁVEL AO REDUZIR 

NÍVEL DE OXIDAÇÃO DO COMBUSTÍVEL

De olho na questão ambiental, aposta da Land Rover registrou médias de consumo de combustível 

de 7,9 km/l na cidade e 11,1 km/l na estrada. A performance não foi comprometida: motor segue o 

mesmo 4 cilindros em linha, de 16 válvulas e 2 lt, capaz de gerar 240 cv de potência e 34 kgfm de torque.

Com um design impactante, avião foi desenvolvido para reduzir o impacto no meio ambiente. 

A cabine, no entanto, é o que chama a atenção: o sistema moderno permite a integração de novos 

equipamentos e aplicativos em alta definição, além de controlar iluminação e temperatura ambiente.

THE NEW BOMBARDIER JET BRINGS A SUSTAINABLE IDEA UPON REDUCING FUEL OXIDATION LEVELS

Featuring a striking design, the aircraft was developed to reduce the impact on the environment. The cabin, 

however, is what draws the attention: the modern system allows the integration of new equipment and 

applications in high definition, in addition to lighting and room temperature control.

D E S I R E

THE NEW MODEL BOASTS THE WORLD´S FIRST 9-GEAR TRANSMISSION FOR A PASSENGER VEHICLE – 

Keeping an eye on environmental issue, the Land Rover´s bet fuel consumption averages of 7.9 km /l in city 

and 11.1 km/l on road cycle are remarkable for a vehicle of this size. The performance, however, has not 

been compromised: the engine remains the same in-line 4-cylinder, 16 valves and 2.0 L of the previous line, 

capable of generating 240 hp and 250 lb.-ft. of torque.
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D E S I R E

LINEAGE 1000 PORSCHE MACAN TURBO
MAIOR JATO DA FROTA EXECUTIVA DA EMBRAER INOVA 

COM DESIGN INSPIRADO EM YACHTS DE LUXO

INSPIRADO PELO SUCESSO DA CAYENNE, MARCA APOSTA 

EM MODELO SUV MAIS AGRESSIVO E ESPORTIVO

O modelo já é um dos maiores competidores na categoria ultra large. Inspirado no Thunderbird, yacht 

personalizado por John Hacker em 1939, o jato tem um ar retrô e reúne elementos da arte renascentista e da 

imaginação da Disney, onde o designer Eddie Sotto atuou como diretor criativo.

O exterior do carro destaca-se pelo capô e pela traseira feitos em alumínio. O motor V6 biturbo oferece a 

potência de 400 cv, indo de 0 a 100 km/h em apenas 4,8 segundos e atingindo 226 km/h de velocidade 

máxima. O porte baixo e largo do carro é para dar ares ainda mais esportivos ao modelo. 

THE LARGEST JET OF EMBRAER’S EXECUTIVE FLEET FEATURES AN INNOVATIVE DESIGN INSPIRED BY LUXURY 

YACHTS – The model is already one of the major competitors in the ultra large category. Inspired by the Thunder-

bird, a yacht customized by John Hacker in 1939, the jet has a retro aspect and combines the elements of Renais-

sance art and imagination of Disney, where the designer Eddie Sotto worked as creative director.

INSPIRED BY THE CAYENNE SUCCESS, THE BRAND BETS ON A MORE AGRESSIVE AND SPORTS SUV MODEL

The car´s exterior stands out for the rear and hood made of aluminum. The V6 Biturbo engine features 400 

hp, ranging from 0 to 100 km/h in just 4.8 seconds and reaching the maximum speed of 226 km/h. The low 

and wide size of the car is to give an even more sporting style to the model.
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LIFE

FOR

DESIGN

EM ENTREVISTA EXCLUSIVA, ARQUITETO E DESIGNER 

LUIZ DE BASTO FALA DE SUA TRAJETÓRIA NO MERCADO 

INTERNACIONAL E REVELA O SEGREDO DO SUCESSO DE SEUS 

BARCOS EXCLUSIVOS: “NÃO FICO PRESO A MODISMOS E, 

ANTES DE TUDO, RESPEITO A VONTADE DO CLIENTE”. 

IN AN EXCLUSIVE INTERVIEW, ARCHITECT AND DESIGNER 

LUIZ DE BASTO TALKS ABOUT HIS CAREER IN THE 

INTERNATIONAL MARKET AND UNVEILS THE SECRET OF THE 

SUCCESS OF HIS EXCLUSIVE BOATS : “I´M NOT STUCK TO 

FADS AND, ABOVE ALL, I RESPECT THE CUSTOMER´S WILL”

POR: RONALDO ALBANESE  |   FOTOS: MICHAEL PISARRI
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B R A N D  C O N C E P T

A Intermarine é líder e o faz por merecer: escolhe a dedo apenas os me-

lhores profissionais disponíveis no mercado para associar a sua marca. O 

designer angolano de alma brasileira Luiz de Basto é um deles. Dono do 

estúdio homônimo, com escritório em Miami e em Viareggio, na Itália, 

o arquiteto e designer saiu de São Paulo na década de 90 para morar 

na Flórida, onde procurava mais espaço para o seu trabalho. Batalhou 

muito e conseguiu se destacar em um mercado particularmente concor-

rido, tornando-se um dos mais conceituados designers especializados, 

com projetos para importantes estaleiros da Europa, Estados Unidos e 

Brasil. Formado em arquitetura pelo Mackenzie, ele nunca havia imagi-

nado entrar nessa área – queria apenas desenhar carros, e foi por pouco 

que não aceitou um emprego no departamento de estilo da Ford, em 

São Bernardo do Campo. A grande virada de sua carreira aconteceu no 

início da década de 70, quando o pai de uma amiga, sabendo de suas ha-

bilidades, encomendou o desenho de um barco de grandes proporções. 

Luiz encarou o desafio e, a partir daí, não parou mais. Montou o Studio 

Villa Design e projetou várias outras embarcações. Mas o Plano Collor, 

Intermarine is a leader and deserves it: it hand-picks only the best

professionals available in the market to associate with its brand. The 

Angolan of Brazilian soul designer Luiz de Basto is one of them. 

Owner of the namesake Studio with offices in Miami and in Viareg-

gio, Italy, the architect and designer left São Paulo in the 90’s to live 

in Florida, where sought more space for his work. He worked hard 

and managed to stand out in a particularly competitive market, thus 

becoming one of the most renowned specialized designers, with de-

signs for the major shipyards in Europe, the United States and Brazil. 

Graduated in architecture from Mackenzie, he had never imagined 

following this field – he just wanted to draw cars, and he almost 

accepted a job in the style department of Ford, in São Bernardo do 

Campo. The turning point of his career came in the early 70’s, when 

the father of a friend, knowing of his abilities, ordered the design of 

a boat of large proportions. Luiz faced the challenge and no longer 

stopped thereafter. He set up the Villa Design Studio, and designed 

many other vessels. However, the Collor Plan, in 1990, changed his 
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em 90, mudou seus planos, levando-o para mares americanos. 

Na bagagem, um de seus projetos mais inovadores na época: 

um barco que virava trailer. O sucesso foi tanto que Luiz aca-

bou se estabelecendo ali rapidamente. Avesso a rótulos, Luiz não 

se identifica com nenhuma tendência específica de design, mas 

confessa “estar atento ao mundo das artes, da TV, do cinema, 

da arquitetura. Observo as mudanças de comportamento e leio 

muito. Enfim, sou viciado em informação, e isso tudo aparece de 

forma indireta nas minhas criações”, explica. Ele costuma falar 

que a melhor inspiração vem do prazo estabelecido para terminar 

um projeto, seja lá em que área for. “É 50% do caminho anda-

do”, garante. “A outra metade é o briefing do cliente, porque, 

ao contrário do que muitos acreditam, as exigências e limites são 

ótimos estímulos para quem tem a tarefa de criar. Caso contrá-

plans, taking him to American seas. In his luggage, one of 

his most innovative projects at the time: a boat that was 

converted into a caravan. The success was so huge that Luiz 

ended up settling there quickly. Against to labels, Luiz does 

not identify with any particular trend design, but confess-

es “paying attention to the world of arts, TV, cinema, ar-

chitecture. I observe the behavior changes and read a lot. 

Anyway, I’m addicted to information and it all appears in-

directly in my creations” he explains. He often says that the 

best inspiration comes from the deadline set to complete 

a project, whatever is the area. “It’s halfway through it”, 

he says. “The other half is the customer’s briefing because, 

contrary to what many believe, the demands and limits are 

excellent drivers for those who have the task of creating. 

“SOU VICIADO EM 
INFORMAÇÃO, E ISSO 

TUDO APARECE DE 
FORMA INDIRETA NAS 

MINHAS CRIAÇÕES”

“I’M ADDICTED TO INFORMATION 

AND IT ALL APPEARS INDIRECTLY 

IN MY CREATIONS”
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rio, ideias seriam colocadas a partir de utopias, 

sem base no real”, completa. Uma preocupa-

ção constante do designer é o conforto de seus 

yachts, que invariavelmente respeitam os parâ-

metros de ergonomia. “As pessoas não dimi-

nuem de tamanho pelo simples fato de estarem 

embarcadas”, observa. “Por isso, devemos ter 

atenção redobrada com as dimensões de ba-

nheiros, cozinhas, camas, escadas e tudo mais”, 

defende. Outro aspecto de suma importância 

para o designer é o planejamento do sistema 

de iluminação, a combinação de cores dos am-

bientes, a ventilação e a escolha do mobiliário 

mais adequado. “Cada um desses itens requer 

conhecimento específico, além de atualização 

em termos de tecnologia”, diz. Não por menos, 

Luiz trabalha com uma equipe de profissionais 

afiadíssima e em sintonia com suas ideias, que, 

invariavelmente, são pautadas pela vontade 

do cliente, seu mandamento mais sagrado. 

Otherwise, the ideas would be placed from 

utopias, not based on reality “he adds. The 

comfort of his yachts is the designer’s con-

stant concern, which invariably follows the 

ergonomic parameters. “People do not get 

shorter because of the simple fact that they 

are on a ship,” he remarks. “Therefore, we 

must have extra attention with the dimen-

sions of bathrooms, kitchens, beds, stairs 

and everything, “he says. Another essential 

aspect for the designer is the lighting sys-

tem plan, the color combination of rooms, 

ventilation and the selection of the most 

suitable furniture. “Each of these items re-

quires specific knowledge and update in 

terms of technology,” he says. Not surpris-

ingly, Luiz works with a team of profession-

als very sharp and in tune with his ideas, 

which, invariably, are guided by the custom-

er’s will, his most sacred commandment.

“AS PESSOAS NÃO DIMINUEM 

DE TAMANHO POR ESTAREM 

EMBARCADAS, POR ISSO É PRECISO 

ATENÇÃO COM O PLANEJAMENTO 

DOS AMBIENTES”

“PEOPLE DO NOT GET SHORTER 

BECAUSE OF THE SIMPLE FACT 

THAT THEY ARE ON A SHIP, 

THEREFORE, WE MUST HAVE EXTRA 

ATTENTION WHEN PLANNING THE 

INTERIOR LAYOUT”
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NA FÁBRICA 
DE SONHOS 

INTERMARINE, 
LIMITE NÃO 

FAZ PARTE DO 
VOCABULÁRIO

IN THE 
INTERMARINE 

DREAM FACTORY, 
THE WORD 

LIMIT IS NOT 
PART OF THE 
VOCABULARY

CUSTOM
ON BOARD
PARA DEIXAR SUAS EMBARCAÇÕES DO JEITO QUE 

O SEU CLIENTE SEMPRE SONHOU, INTERMARINE 

APOSTA ALTO NO SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO

FOTOS: BETO STEDILE , MARCELO DONATELLI

Não importa se grande ou pequeno, às 

vezes um mero detalhe na pintura pode ser 

o suficiente para tornar um barco “a cara” 

de seu proprietário – e fazer da experiência 

da navegação algo ainda mais íntimo, uma 

vez que essas “marcas” no barco evocam 

pertencimento e identificação. Pensando nis-

so, a Intermaine investe há anos no setor de 

personalização, porque entende a importância 

do gesto para os seus clientes. Um deles, aliás, 

é César Dei Santi que fez de seu Intermarine 

65 reflexo de sua personalidade e paixões. 

“Sempre gostei de festas, então adaptei um 

equipamento de som e alguns acessórios para 

fazer uma baladinha a bordo. Adoro reunir 

os amigos e curtir a noite com uma boa trilha 

sonora”, confessa. Além de manter os equipa-

mentos de som padrão, Santi adicionou uma 

máquina de fumaça e luzes coloridas para usar 

nas suas festas privativas. Para uns música, 

para outros espaço e para alguns tonalidades 

e tecidos: na fábrica de sonhos Intermarine, 

limite não faz parte do vocabulário. 

It does not matter whether it is big or small, 

sometimes a simple detail in the painting may 

be enough to make a boat the way its owner 

wants - and turn the navigating experience 

into somethingeven more intimate, since these 

“marks” on the boat convey a sense of belong-

ing and identification. With this in mind, Inter-

marine has been investing over the years in the 

customization sector, because it understands the 

importance of the gesture to their customers. 

One of them is César Dei Santi, who turned his 

Intermarine 65 into a reflection of his personal-

ity and passions. “I´ve always liked parties, so I 

adapted one sound device and a few accessories 

to throw a party on  board. I love meeting up 

with friends and enjoy the night with a good 

soundtrack”, he says. Besides keeping the 

default audio equipment, Santi added a smoke 

machine and colorful lights to use in his private 

parties. Some are looking for music, others 

space, and there are those who are after shades 

and fabrics: in the Intermarine dream factory, 

the word limit is not part of the vocabulary.

IN ORDER TO MAKE YOUR VESSEL THE WAY YOUR 

CUSTOMER HAVE ALWAYS DREAMED OF, INTERMARINE 

INVESTS HEAVILY IN CUSTOMIZATION SERVICE
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CUSTOM

O MINIMALISMO, 
JUNTO COM AS 

CORES CLARAS DO 
AMBIENTE, DÃO UM 

TOQUE SOFISTICADO 
E CONFORTÁVEL

MINIMALISM, ALONG 

WITH THE LIGHT 

COLORS OF THE 

ROOM, GIVES A 

SOPHISTICATED AND 

COMFORTABLE TOUCH

INCREASINGLY DEMANDING SHIP OWNERS OPT FOR FURNISHING 

AND HAND-PICKING EVERY DETAIL OF THEIR HOUSEBOATS

CADA VEZ MAIS EXIGENTES, DONOS DE BARCOS 

OPTAM POR MOBILIAR E ESCOLHER A DEDO CADA 

DETALHE DA SUA CASA FLUTUANTE

Para aqueles que não vivem sem uma boa música, os equipamentos de som caem 

como uma luva para completar os passeios em dias quentes. A mesa de DJ, posicio-

nada no exterior da embarcação, faz com que seja possível uma “party with a view”.

A proteção solar fica por conta de uma tampa sob o móvel e hardtop no flybridge.

For those who cannot live without good music, the sound equipment come in handy 

to complement the ride on hot days. The DJ’s soundboard, located at the external 

part of the vessel, makes a “party with a view” possible.

MESA DE DJ

A decoração pode ser totalmente personalizada, com a possibilidade 

de criar um layout diferente, como no caso da Intermarine 75.

The decoration can be fully customized, with the possibility of 

creating a different layout, on the Intermarine 75.

AMBIENTES

Se a intenção é organizar uma festa memorável em alto-mar, 

há várias possíbildades. Equipamentos de som profissionais mis-

turam-se a jogo de luzes e fumaças, e podem ser personaliza-

dos. Acessórios e um bom espaço dão o toque final à noitada.

If the intention is to throw a remarkable party offshore, the 

sound equipment must be top notch. Professional equipment 

combines lights and smoke, and they can be customized. 

Accessories and a large room give the final touch to the night

APARELHOS

INTERMARIN E MAGA ZIN E 01 |  0 6 . 2014INTERMARIN E MAGA ZIN E 01 |  0 6 . 201410 4 — — 105 

A B O A R D A B O A R D



OFF

INTERMARINE

48

POR FELIPE SEFFRIN

SHORE

A LANCHA 48 OFFSHORE UNE LUXO E POTÊNCIA 

COMO NENHUM OUTRO BARCO

THE 48 OFFSHORE MOTORBOAT JOINS LUXURY 

AND POWER LIKE ANY OTHER BOAT DOES
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SHORE

Depois de anos sem grandes novidades no setor offshore, a Intermarine 

agita o mercado e revisita sua própria origem com o lançamento da 48 

Offshore, uma embarcação perfeita tanto para deslocamentos rápidos 

quanto para passeios inesquecíveis no mar. A embarcação tem capaci-

dade para 12 pessoas perfeitamente acomodadas em passeio, e, apesar 

de ser um modelo esportivo, a lancha não ignora a questão do apelo 

estético e adota cores vibrantes, além de curvas marcadas pela beleza e 

eficiência – o que lhe rendeu a premiação Golden no A Design Awards,

After years without major releases in the offshore sector, Intermarine stirs 

the market and revisits its own roots with the launch of the 48 Offshore, 

a perfect vessel for both fast displacements and unforgettable trips on 

the sea. The Intermarine Offshore 48 has capacity to perfectly accom-

modate 12 people during the day, and despite being a sports boat, the 

motorboat does not leave aside the aesthetic appeal and adopts vibrant 

colors, in addition to curves characterized by beauty and efficiency. In 

order to ensure a good distribution of passengers, the boat features 
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VELOCIDADE
E PERFORMANCE

SÃO DOIS PILARES
DO LANÇAMENTO
DA INTERMARINE,

CAPAZ DE ATENDER
AOS CLIENTES MAIS

EXIGENTES E ÁVIDOS
POR EMOÇÃO

na categoria Yacht and Marine Vessels. Para garantir uma boa dis-

tribuição dos passageiros, o barco traz no cockpit quatro amplos 

assentos, além de mesa rebatível para refeições e um móvel-bar. 

Velocidade e performance são dois pilares do novo lançamento, ca-

paz de atender aos clientes mais exigentes e ávidos por emoção. 

A 48 Offshore pode ser equipada com dois motores Volvo Penta

four spacious seats in the cockpit in addition to a folding table for 

meals and for meals and a bar. Speed and performance are the two 

pillars of the new launch, able to fulfill the most demanding and 

eager for emotion customers. The 48 Offshore can be equipped 

with two Volvo Penta D11 725 engines, reaching cruising speed of 

45 knots and maximum speed of 53 knots. Do you want more? 

SPEED AND 
PERFORMANCE 
ARE THE TWO 

PILLARS OF THE 
NEW LAUNCH OF 

INTERMARINE, ABLE 
TO FULFILL THE 

MOST DEMANDING 
AND EAGER 

FOR EMOTION 
CUSTOMERS
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O SEGMENTO DE
LANCHAS VELOZES

NUNCA MAIS
SERÁ O MESMO 

DEPOIS DA CHEGADA 
DO NOVO MODELO 

ESPORTIVO DA 
INTERMARINE

THE CATEGORY OF SPEEDBOATS 
WILL NEVER BE THE SAME AFTER THE 
ARRIVAL OF THE NEW INTERMARINE 

SPORTS MODEL



D11 725, alcançando velocidade de cruzeiro 

de 45 nós e velocidade máxima de 53 nós. 

Quer mais? A embarcação também pode ser 

configurada com dois motores MAN R6 800, 

que elevam a velocidade de cruzeiro para 

46 nós e a velocidade máxima para 56 nós. 

Tanto desempenho e rapidez acima da média, 

claro, estão aliados aos mais rígidos padrões 

de segurança. A 48 Offshore garante excelen-

te navegabilidade até mesmo nas condições 

mais severas do mar. Graças a materiais de 

alta qualidade, acabamento primoroso e a 

tecnologia de ponta, a nova embarcação da 

Intermarine tem tudo para consagrar-se como 

a lancha esportiva mais veloz do Brasil. Mas 

como nem só de velocidade vive o amante 

dos sete mares, a lancha traz design arrojado 

e fica ainda mais especial com a madeira teca 

que reveste a proa, a plataforma da popa 

The vessel can also be configured with 

two MAN R6 800 engines that increase 

the cruising speed to 46 knots, and the 

maximum speed to 56 knots. Both per-

formance and speed above average, of 

course, are in line with the strictest safety 

standards. The 48 Offshore ensures excel-

lent navigability even in the most severe 

sea conditions. Thanks to high quality 

materials, exquisite finishing and state-of-

theart technology, the new Intermarine 

vessel has everything to become the most 

desired sport boat in Brazil. But since 

speed is not enough for those who love 

the seven seas, the motorboat features a 

bold design and looks  even more special 

with the prow, stern platform and the 

steps leading to the solarium covered in 

teak wood. If the external part is

56nós
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 e os degraus de acesso ao solário. Se o exterior é incrível, o interior é im-

pecável. Ali estão sala, cabine com dois leitos e banheiro. Tudo é funcio-

nalidade. Há ainda duas opções de layout para o deck inferior: a primeira 

tem sofá nas duas laterais, da meia-nau para a proa; a outra traz um sofá 

e conta com uma cozinha completamente equipada a boreste. Indepen-

dentemente da versão escolhida do cliente, a adrenalina vem de brinde. 

amazing, the interior is spotless. There is a living room, a cab-

in with two beds and bathroom. Everything and functionality. 

There are also two layout options for the lower deck: the first one 

has a couch in both sides, from amidships to the prow; the sec-

ond one features a couch and a fully-equipped starboard kitch-

en. Regardless of the customer´s option, adrenalin comes for free.
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OFFSHORE 48 | DECK PRINCIPAL

OFFSHORE 48 | DECK INFERIOR A

OFFSHORE 48 | DECK INFERIOR B

VELOCIDADE MÁXIMA 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

PROJETO INTERMARINE
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FEEL
GOOD

POR INTERMARINE

DERMATOLOGIST MÔNICA MALUF EXPLAINS HOW 

TO CHOOSE A GOOD SUNSCREEN TO NOT FEAR 

THE OUTDOOR PROGRAMS

DERMATOLOGISTA MÔNICA MALUF EXPLICA 

COMO ESCOLHER UM BOM FILTRO SOLAR PARA 

NÃO TEMER OS PROGRAMAS OUTDOOR
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THE SUNSCREEN WORN IN OUTDOOR PROGRAMS HAS TO BE MORE POWERFUL THAN THOSE USED 

DAILY – There has been a long time that physicians and experts insist to warn us on the importance 

of sunscreen to protect and keep healthy skin. According to renowned dermatologists, such as Dr. 

Monica Maluf, “the sunscreen worn in outdoor programs has to be more powerful than those used 

daily. Furthermore, the cream should be reapplied every two hours or less if the person has transpired 

more than normal. It is also necessary to use protections such as hats, sunglasses and clothes with fab-

rics that block solar radiation. In order to ensure maximum protection, I usually advise my patients to 

take oral supplementation with antioxidant properties”. On the one hand, there seems to be no doubt 

regarding the need for sunscreen. On the other hand, there are many unanswered questions when 

choosing the right product. Also according to the doctor, the first step towards the perfect sunscreen 

is to identify the type of skin, which may be dry, mixed or oily. It is at this stage that we avoid, for 

instance, the clogging of pores in cases of oily skin or dehydration, when the skin is dry. In the latter 

case, Monica says, it would be ideal to apply a good moisturizing lotion with the sunscreen. Because 

sunscreen is not enough for healthy skin, Monica also points out the importance of a balanced diet, 

preferring options with beta-carotene, such as carrots and beets - ingredients that help accelerate 

and keep the tan, besides helping avoid cell damage. You also need to be aware of the post-sunset 

period, investing in facial soaps and exfoliants that remove excess sunscreen. Eye creams and se-

rums that soften the solar stress are other must-have products in the toiletry bag of a good traveler.

DRA. MÔNICA MALUF

Há tempos médicos e especialistas insistem em nos alertar sobre a importância do filtro solar para a 

proteção e manutenção de uma pele saudável. De acordo com dermatologistas conceituados, como a 

Dra. Mônica Maluf, “em programas outdoor, o protetor solar deve ser mais potente do que os usados 

diariamente. Além disso, o creme deve ser reaplicado a cada duas horas ou menos, caso a pessoa tenha 

transpirado além do normal. Também é necessário lançar mão de proteções como chapéus, óculos 

escuros e roupas com tecidos capazes de bloquear a radiação solar. Para garantir máxima proteção, 

costumo orientar meus pacientes a tomarem suplementação oral com antioxidantes”. Se por um lado 

parece não restarem dúvidas quanto à necessidade do filtro solar, por outro sobram perguntas na 

hora da escolha do produto certo. Ainda de acordo com a médica, o primeiro passo rumo ao protetor 

perfeito é a identificação do tipo de pele, que pode ser seca, mista ou oleosa. É nessa etapa que evi-

tamos, por exemplo, a obstrução dos poros em casos de peles oleosas ou a desidratação, quando a 

pele for seca. Neste último caso, comenta Dra. Mônica, o ideal seria aplicar uma boa loção hidratante 

junto com filtro. Como nem só de filtro solar vive uma pele saudável, Dra. Mônica alerta ainda para a 

importância de uma alimentação balanceada, privilegiando opções com betacaroteno, como cenoura 

e beterraba – ingredientes que ajudam a acelerar e conservar o bronzeado, além de auxiliar no com-

bate aos danos celulares. Também é preciso ficar atento ao período pós-sol, investindo em sabonetes 

faciais e esfoliantes que removam o excesso de filtro solar. Cremes para a área dos olhos e séruns que 

suavizem o estresse solar são outros produtos que não podem faltar na nécessaire de um bom viajante.

“EM PROGRAMAS 
OUTDOOR, O PROTETOR 
SOLAR DEVE SER MAIS 
POTENTE DO QUE OS 

USADOS DIARIAMENTE”
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GUERLAIN ORCHIDEE 
IMPERIALE FLUIDE 

CHANEL 
HYDRA BEAUTY

WWW.GUERLAIN.COM

WWW.CHANEL.COM

BEAUTY
LISTUnindo antioxidantes e pétalas 

de Camélia (as preferidas de 

Coco Chanel), o Hydra Beauty 

é eficaz para as peles oleosas, 

que precisam de hidratação e 

proteção contra os oxidantes. 

A tecnologia Gold Orchid, presente 

no creme fluido da Guerlain, 

ilumina todos os tipos de pele. 

Após algum tempo de uso, cútis 

avermelhadas ganham tons mais 

claros e hidratação extra.

Combining antioxidants with 

Camellia petals (Coco Chanel´s 

favorite), the Hydra Beauty 

is effective for oily skin that 

needs hydration and protection 

against oxidants

The Gold Orchid technology, 

present in Guerlain´s fluid 

cream brightens all skin types. 

After some time of use, reddish 

skins gain lighter tones and 

extra hydration.

DIOR PORE 
MINIMIZER

WWW.DIOR.COM

Como o próprio nome indica, 

o produto tem como meta 

minimizar os poros e suavizar as 

linhas de expressão. Sua fórmula 

específica pode equilibrar e 

eliminar as manchas da pele.

As its name suggests, the 

product aims to minimize pores 

and soften expression lines. Its 

specific formula can balance 

and remove skin blemishes.

GIVENCHY 
HYDRA SPARKLING

WWW.GIVENCHY.COM

O produto contém um coquetel com cinco 

moléculas que impulsionam a hidratação da pele. 

Aplique todas as noites antes de dormir, para que os 

resultados sejam percebidos logo pela manhã. 

The product contains a cocktail with five molecules 

that boost skin hydration. Apply every night before 

bed, so that the results are noticed as you wake up
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CLINIQUE 
CC CREAM

BENEFIT TRIPLE 
PERFORMING

NUXE HUILE 
PRODIGIEUSE

WWW.CLINIQUE.COM

WWW.NUXE.COM

WWW.BENEFIT.COM

Com FPS 30, o creme multifuncional 

da Clinique promete melhorar a lumino-

sidade natural da pele, além de corrigir 

a tonalidade, hidratar e proteger do sol. 

Recomendado também para peles oleosas.

Queridinho na França, o Huile Prodigieuse da Nuxe 

é um óleo multiúso que promete hidratar o cabelo, 

corpo e rosto. Além do agradável perfume, o produ-

to deixa a pele macia, sem mexer com a oleosidade.

Nuxe´s Huile Prodigieuse, the favorite in France, is mul-

tipurpose oil, which promises to hydrate your hair, body 

and face. Besides the pleasant scent, the product makes 

your skin soft without interfering with the oiliness.

Loção facial com FPS 15 que 

hidrata, protege e conforta a pele 

com sua fórmula “tri-radiance”, 

que ajuda a desenvolver as 

reservas de água da cútis.

With SPF 30, Clinique´s multifunctional 

cream promises to enhance the skin natu-

ral brightness, besides correcting the skin 

tone, hydrating and protecting it from the 

sun. Also recommended for oily skin.

Facial lotion with SPF 15 that 

hydrates, protects and comforts 

the skin with its “tri-radiance” 

formula to help develop the 

skin reserves of water

MAC MINERALIZE 
CHARGED WATER

WWW.MAC.COM

Ativada com minerais, esta é 

considerada a hors concours 

das águas termais. Isso porque, 

além de hidratar, as partículas 

de diamante revitalizam a pele.

Activated with minerals, it´s 

considered the hours concour of 

thermal waters. This is because, in 

addition to hydrate, the diamond 

particles revitalize the skin

126 —
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WWW.LIGNE-ROSET-USA.COM

WWW.DIOR.COM

WWW.GUCCI.COM

WWW.DIOR.COM

WWW.FENDI.COM

WISH
LIST

LIGNE
ROSET CHAIR

Seguindo as linhas geométricas 

famosas nas criações dos 

Campana, a peça transforma 

qualquer ambiente

Following the famous 

geometric lines in the 

Campana´s creations, the piece 

transforms any space

DIOR 
METAL EYES

DIOR TEE SHIRT

 Modelo gatinho da nova coleção da Dior ganha 

cores e detalhes em tons claros, para compor 

visual moderno e trendy  

Com linhas que remetem aos punhos de uma 

camisa, a nova linha de acessórios da Dior 

reinventa clássicos da moda 

With lines that recall a shirt´s cuff, Dior´s new 

line of accessories reinvents the classic fashion 

The kitten design of the new Dior´s collection 

features colors and details in soft shades to make 

up a modern and trendy look

FAN DI FENDI

GUCCI 
TROLLEY 

SUITCASE

O couro e notas bem fresquinhas 

de tangerina e jasmin equilibram 

os aromas na fragrância inspirada 

na it bag Baguette

Além de sua função 

básica de carregar com 

segurança e eficiência 

nossos pertences, malas 

de viagem podem ser 

ainda um passaporte para 

o mundo fashion

The leather and tangerine and 

jasmine fresh notes balance the 

scents in the fragrance inspired by 

the it bag Baguette

Besides its primary 

function of carrying 

safely and efficiently our 

belongings, suitcases can 

be also a passport for the 

fashion world

S E A

WWW.JAEGER-LECOULTRE.COM

JAEGER-  
LECOULTRE 

DEPP SEA 
CHRONOGRAPH

Inspirado no modelo do 

ano 1959, relógio é um 

tributo à estética vintage, 

que ganha alumínio 

reforçado e camada 

protetora de cerâmica 

Inspired by the 1959 

model, the watch is a 

tribute to the vintage 

aesthetic with reinforced 

aluminum and ceramic 

protective layer 
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WWW.HERMES.COM

WWW.EMILIOPUCCI.COM

WWW.FENDI.COM

WWW.HERMES.COM

WWW.GUCCI.COM

GOOD WALK
Dias de descanso merecem um sapato 

confortável. A flat, da Fendi, traz um degradê 

cheio de estilo para dias al mare

Days-off deserve comfortable shoes. 

Fendi´s flat features a stylish tonal gradi-

ent effect for days al mare

THE 
ACCESSORY

LE BAIN

EMILIO PUCCI

A nova linha da Hermès traz todos 

os aromas dos perfumes da maison 

para o banho, sempre com notas 

suaves e superfrescas

Hermès new line brings all scents of 

the Maison´s perfume for shower, 

always featuring delicate and super 

fresh notes

As estampas de Pucci são perfeitas para os dias de 

verão, ainda mais em bolsas com material resistente 

para encarar dias de sol e maresia

The prints of Pucci ‘s are perfect for the winter 

days even more in bags with durable material 

to face days of sun and sea air

GUCCI 
AVIATOR

Com traços clássicos e lentes mais claras, óculos es-

tilo aviador acompanham bem diferentes looks, em 

diferentes ocasiões. Item indispensável para o verão

With classic lines and a lighter lens, aviator style 

glasses come with very different looks at different 

times. This is an essential item for summer

S T Y L E

Além de protegerem do sol, os 

chapéus são um bônus na hora 

de compor um visual moderno e 

sofisticado. Na dúvida, escolha um 

modelo cheio de personalidade

Besides protecting from the Sun, 

hats are a bonus when making 

up a modern and sophisticated 

look. If you are not sure, pick a 

model full of personality
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POR: BRUNA ALVES  |   FOTOS: MARCELO DONATELLI

ADRENALINA 
EM ALTO-MAR

CAPITÃO DA INTERMARINE, MISSO É UM DOS MAIS EXPERIENTES 

E RESPEITADOS PROFISSIONAIS EM SUA ÁREA

Wamilson Flauzino, mais conhecido como Misso, é uma das figuras mais 

marcantes da equipe de capitães das embarcações da Intermarine. O mar 

desperta diferentes emoções nas pessoas. E lançar-se a ele é o que nosso 

querido comandante Misso mais gosta de fazer e o faz com muita expe-

riência, paixão e impecável profissionalismo.  Há 30 anos aventurando-se 

nos mares do nosso litoral, é colecionador de histórias e experiências e 

calcula ser responsável pela entrega de aproximadamente 5.000 embar-

cações da Intermarine, e considera-se parte da história da empresa. As-

sim, como a construção de um iate envolve etapas minuciosas na sua 

engenharia e produção, o processo de entrega ao cliente também requer 

igual destreza. “Cuido pessoalmente de cada detalhe, de forma que os 

barcos estejam impecáveis quando foram recebidos pelo cliente”, relata. 

Hoje com 62 anos, Misso diz-se movido pela aventura, “o que mais gosto 

da minha profissão é poder descobrir novos lugares. E como muitas vezes 

o mar pode ser traiçoeiro, a adrenalina é constante”, confessa. “Quando 

estou no Nordeste e o mar está bom, aproveito para ficar noite e dia 

navegando. Em alguns trechos de Abrolhos, no sul da Bahia, é possível 

ver muitas baleias. Já aconteceu de uma delas estranhar o barco e tentar 

atacar”, diz. Nessas longas viagens, nascem as tantas experiências incríveis 

narradas por Misso, que trazem valores inestimáveis à sua própria história. 

INTERMARINE’S CAPTAIN, MISSO, IS ONE OF THE MOST RESPECTED AND 

EXPERIENCED PROFESSIONALS IN HIS FIELD – Wamilson Flauzino, also 

known as Misso, is one of the most remarkable people among the Inter-

marine captain´s team. The sea brings different emotions to people. And 

to plunge himself into the ocean is what our dear captain Misso most likes 

to do, with a lot of experience, passion and impeccable professionalism. 

Venturing on the waters of our coast for 30 years, he is a collector of his-

tories and experiences, estimates being responsible for delivering 5.000 

Intermarine boats and considers himself as part of the shipyard´s history. 

Just like the building of a yacht requires careful steps in engineering and 

production, the delivery process to the client requires the same dexterity. 

“I take care of every detail, to guarantee that the client receives the yacht 

in a pristine condition”, he says. Today, at the age of 62, Misso is moved 

by adventure. “Being able to discover new places is what I most like about 

my job and, since the sea can be dangerous, the adrenalin is non-stop”, 

confesses. “When I am in the Northeast and the sea is calm, I spend night

and day navigating. In a certain area of Abrolhos, on the south of Bahia, 

it is possible to admire the whales. One of them even got stressed and 

tried to attack”, confesses. On these long trips are born all the incredible 

experiences told by Misso that bring inestimable value to his own history. 
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NEW COLORS, FLAVORS, ADVENTURES AND LANDSCAPES 

AWAIT THOSE WHO DARE CONTRADICT THE SAMENESS 

AND PREDICTABILITY OF COMPASSES AND THEIR 

ARROWS ALWAYS SO RIGHT

POR: BRUNA ALVES  |   FOTOS: DIVULGAÇÃO

ROTA

DO

NOVAS CORES, SABORES, AVENTURAS E PAISAGENS ESPERAM 

POR QUEM SE ATREVE A CONTRARIAR A MESMICE E PREVISIBI-

LIDADE DAS BÚSSOLAS E SUAS SETAS SEMPRE TÃO CERTAS

SUL

INTERMARIN E MAGA ZIN E 01 |  0 6 . 2014 — 135 INTERMARIN E MAGA ZIN E 01 |  0 6 . 201413 4 —

L A T I T U D EL A T I T U D E



P12 – PARADOR 
INTERNACIONAL  
O beach club tem espaço para 2.000 pessoas e uma estrutura 

com piscina, camas confortáveis, spa e restaurante. 

PONTA 
DOS GANCHOS
Localizado em Governador Celso Ramos, o resort tem bangalôs 

espaçosos que abrigam lareiras e adegas de vinho.

Located in Governador Celso Ramos, the resort has spacious 

cabins, which shelter fireplaces and wine cellars.

DONNA 
DINING CLUB
O cardápio do belo restaurante italiano traz as influências perua-

nas dos chefs Hugo Olaechea e Sara Sanchez.

The menu of the beautiful Italian restaurant brings the Peruvian 

influences of chefs Hugo Olaechea and Sara Sanchez.

The beach club has space for 2,000 people and a structure with 

swimming pool, comfortable beds., spa and restaurant.

SIMPLE ON THE 
BEACH
O ambiente descontraído inclui espreguiçadeiras no deck 

de frente para o mar e cardápio com produtos locais.

The informal atmosphere includes chaises longue on the deck 

facing the sea and a menu with local products.

ILHA DO PAPAGAIO
CONHECIDA POR SUA POSTURA AMBIENTAL, A POUSADA FICA A 35 KM DE FLORIANÓPOLIS 

–  EM FRENTE À ENSEADA DA PINHEIRA, AO SUL DE SANTA CATARINA

Para preservar a fona e a flaura local, Dona Renata Sehn usou apenas 1,5% da ilha para montar sua 

pousada – que conta com 18 bangalôs exclusivos. Além das acomodações, a Ilha do Papagaio também se 

destaca pela boa culinária regional e pela atmosfera intimista e familiar.

KNOWN FOR ITS ENVIRONMENTAL STANCE, THE INN IS 35 KM FROM FLORIANÓPOLIS - IN FRONT OF THE COVE 

OF PINHEIRA, SOUTH OF SANTA CATARINA To preserve local fauna and flora, Dona Renata Sehn used only 1.5% 

of the island to build her Inn – which has 18 exclusive cabins. In addition to the accommodations, the Ilha do 

Papagaio also stands out for the good cuisine and cozy and familiar regional atmosphere.

S 27°51’16”,  W 48°34’43”

WWW.PAPAGAIO.COM.BR

WWW.PARADOR12.COM.BR

WWW.RESTAURANTESIMPLE.COM.BRWWW.DONNAJURERE.COM.BR

WWW.PONTADOSGANCHOS.COM.BR

INTERMARIN E MAGA ZIN E 01 |  0 6 . 2014INTERMARIN E MAGA ZIN E 01 |  0 6 . 2014136 — — 137 

L A T I T U D E L A T I T U D E



ILHA DO CAMPECHE
COM ÁGUAS CALMAS E AREIA FINA, PRAIA ATRAI VISITANTES 

PARA A COSTA LESTE DE FLORIANÓPOLIS

S 27°41’43”, W 48°27’59”

As ondas são às vezes verdes, às vezes turquesa – e é por isso que a Ilha do Campeche é considerada 

Patrimônio Histórico e Ecológico da Nação. As trilhas monitoradas são uma boa opção para os turistas, que 

também podem saborear as delícias dos dois restaurantes de frutos do mar do local.

WITH CALM WATERS AND FINE SAND, THE BEACH ATTRACTS VISITORS TO THE EAST COAST OF 

FLORIANÓPOLIS – The waves sometimes green, sometimes turquoise and that is why the island of 

Campeche. Is considered Nature’s Historical Heritage. The monitored trails are a good option for tourists 

who can also enjoy and savor the delis of the two local seafood restaurants.

CASH EXECUTIVE 
PRIVATE CLUB
Assinada pela renomada arquiteta Taty Iriê, a novíssima casa 

noturna recebe somente 150 clientes por noite. 

Signed by the renowned architect Taty Iri., the fine new night 

club receives only 150 customers per night.

IL
CAMPANARIO
Eleito o terceiro melhor resort do Brasil pelo Prêmio Zarpo, 

abriga restaurantes da alta gastronomia local.

Voted the third best resort in Brazil by Zarpo Award 

It shelters local haute cuisine restaurants.

PONTO G 
BRASA E FOGÃO
O restaurante do chef Vitor Gomes tem cardápio autêntico e 

oferece uma bela visão da Baía de Santo Antônio.

Voted the third best resort in Brazil by Zarpo Award 

It shelters local haute cuisine restaurants.

TEDESCO MARINA 
GARDEN PLAZA
Inaugurado em 2006, o resort de barcos abriga até 500 

embarcações de 5 a 100 pés, em vagas secas e molhadas. 

Opened in 2006, the boat resort houses some 500 vessels, 

from 5 to 100 p.s., in dry and wet slots.

SELECTED BY INTERMARINE

WWW.ILCAMPANARIO.COM.BR

WWW.TEDESCOMARINA.COM.BRWWW.PONTOGGASTRONOMIA.COM.BR

WWW.CASHEXCLUSIVE.COM.BR 
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MAR

DO

FRUTO

CHEF
EDINHO
ENGEL

EDINHO ENGEL, DONO DOS RESTAURANTES MANACÁ, NO 

LITORAL NORTE PAULISTA, E AMADO, EM SALVADOR, FALA 

DE SUA PAIXÃO PELO MAR E CRIA UM CARDÁPIO ESPECIAL 

PARA UM PASSEIO DE BARCO NUM DIA ENSOLARADO

EDINHO ENGEL, OWNER OF MANACÁ RESTAURANTS, ON 

THE NORTH COAST OF SÃO PAULO, AND AMADO IN SALVA-

DOR, TALKS ABOUT HIS PASSION FOR THE SEA AND CREA-

TES A SPECIAL MENU FOR A BOAT TRIP ON A SUNNY DAY

POR: RONALDO ALBANESE  |   FOTOS: MARCELO DONATELLI
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“NÃO CONSIGO VIVER LONGE 
DO MAR, SOU FASCINADO”

PESQUISADOR DOS INGREDIENTES 
BRASILEIROS, EDINHO SE DEDICA 

A CONSTRUIR UMA CULINÁRIA 
NACIONAL CONTEMPORANÊA

O chef Edinho Engel descobriu cedo que 

gostava de comida, de festa e de gente. Au-

todidata, ele criou há 25 anos o restaurante 

Manacá, em Camburi, um ícone da boa mesa 

no litoral norte paulista, e, há oito, inaugurou 

o Amado, em Salvador – também um grande 

sucesso. Sua cozinha premiada traduz o camin-

ho desse mineiro de origem rural que, depois 

de um tempo em São Paulo, descobre o mar 

e se apaixona profundamente por ele. “Não 

consigo viver longe, sou fascinado.” Pesquisa-

dor incansável dos ingredientes brasileiros, ele 

sempre se dedicou a construir uma culinária 

nacional contemporânea. E se deu bem. Mas, 

apesar de especialista em pratos com peixes e 

frutos do mar, Edinho não esquece as origens e 

mantém no cardápio de seu restaurante soter-

opolitano opções saborosas como a galinhada, 

cujo aroma lembra a comida simples de Uber-

lândia, sua terra natal. Ele é autor do livro “O 

Cozinheiro e o Mar”, que, além de retratar sua 

experiência de vida como chef, traz receitas do 

Manacá. Feliz com os empreendimentos que o 

fizeram destaque no universo da gastronomia, 

Edinho acaba de inaugurar, em Salvador, o Buf-

fet Amado, que já está a todo vapor. “Fazemos 

todo tipo de festa, jantar e de evento, partic-

ular ou não”, avisa. Por essas e outras, o chef 

mineiro é o mais indicado para embarcar nesta 

aventura de pensar um cardápio especial, feito 

exatamente para ser apreciado sobre as ondas 

do mar. Vejam a seguir as sugestões do expert. 

Chef Edinho Engel found out very early that he 

liked food, party and people. Self-taught, he cre-

ated the Manacá restaurant, in Camburi, 25 years 

ago, an icon of fine dining on the north coast of 

São Paulo, and there has been eight years  since he 

opened Amado, in Salvador - also a great hit.  His 

awarded kitchen reflects the journey of this man 

from Minas Gerais with rural background who, af-

ter spending some time in Sao Paulo, discovers the 

sea and falls deeply in love with it. “I cannot live far 

away, I am fascinated by it”. Tireless researcher of 

Brazilian ingredients, he has always been dedicat-

ed to create contemporary national cuisine. And 

he did well. But despite being an expert in sea-

food, Edinho does not forget his roots and keeps 

in the menu of his restaurant in Salvador tasty 

options like galinhada, whose aroma reminds the 

simple food from Uberlândia –Minas Gerais, his 

hometown. He is the author of the book “O Coz-

inheiro e o Mar” [The Cook and the Sea], which, 

in addition to portraying his life experience as a 

chef, contains recipes of the Manacá. Happy with 

the enterprises that made him stand out in the 

world of gastronomy, Edinho has just opened in 

Salvador, the Buffet Amado, that is already up and 

running. “We make all kinds of party, dinner and 

events, private or non-private,” he says. For these 

and other reasons, the chef from Minas Gerais is 

the most recommended to embark on this adven-

ture of creating a special menu, made exactly to 

be enjoyed on the ocean waves. Take a look at the 

following suggestions from the expert.

PARA COMEÇAR

Um carpacio de robalo ou de namorado 

com pouco limão espremido, um bom 

azeite e sal – e nada mais. Ótimo para 

iniciar os serviços, acompanhado de um 

champagne leve e delicado, como o Moët 

& Chandon.

A SALADA

De lula e camarão, temperada com sal, 

aceto balsâmico e azeite. Simples assim. 

Vai bem com um vinho branco fresco 

Sancerre.

PRATO PRINCIPAL

Spaghetti al mare. Saltear frutos do 

mar em alho, pouca cebola, tomate sem 

semente, cortadinho em cubos, salsinha 

ou coentro. Um prato rápido e muito 

gostoso. Aqui o ideal é um Chardonay 

sem madeira.

SOBREMESA

Merengue com salada de frutas tropicais 

como abacaxi, manga, morango. 

Até porque os melhores finais são, 

geralmente, doces.

RESEARCHER OF BRAZILIAN INGREDIENTS, 

EDINHO HAS ALWAYS BEEN DEDICATED TO CREATE 

CONTEMPORARY NATIONAL CUISINE

“I CANNOT LIVE FAR AWAY FROM THE SEA, I AM FASCINATED BY IT”
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“NÃO DEVEMOS FUGIR DE UM BOM CHAMPAGNE.

O JACQUES SELOSSE BRUT, EXTREMAMENTE MINERAL,

COM AROMAS MAIS OXIDATIVOS – PELA FERMENTAÇÃO 

QUASE ESPONTÂNEA –, É MUITO ESPECIAL.

HÁ NO MERCADO BRASILEIRO”

“PRA COMEÇAR, UM CHATEAU ROUBINIE ROSÉ, 

CUVÉE INSPIRE. DELICADO, PROFUNDO E,

AO MESMO TEMPO, FRESCO. SAFRA 2012,

MAS TAMBÉM PODE SER, POR EXEMPLO, UM 2006. 

É UM VINHO QUE ENVELHECE BEM”

“OUTRO DA BORGOGNE, MAS DESSA VEZ UM TINTO 

LEVÍSSIMO, PRODUTO PRIEURE-ROCH NUIT SAINT 

GEORGES, PREMIÈRE CRU, SAFRA 2008. 

ELEGANTE, COMBINA TOTALMENTE COM A BOA 

VIDA DE QUEM ADORA NAVEGAR”

“O PORTUGUÊS BRANCO CONCEITO, PRODUZIDO NA 

REGIÃO DO DOURO, É UM MIX DE UVAS VELHAS QUE 

RESULTA NUM VINHO COM CORPO MACIO, FRUTAS 

MADURAS, PORÉM COM MUITO FRESCOR. SAFRA 2010, 

MAS TAMBÉM PODE ENVELHECER BEM”

Ostentando dois títulos consecutivos de melhor sommelière do Brasil (2012 e 2013), 

Gabriela Monteleone, hoje com 31 anos, é dona de um currículo invejável: além do 

estágio em enotecas e bares especializados, viajou a Europa de gole em gole, des-

cobrindo as melhores vinícolas e adegas da região. Voltou ao Brasil para lapidar seu 

conhecimento nos consagrados restaurantes Pomodori e Gero, mas acabou caindo, 

há três anos, nas graças de Alex Atala, chef do DOM – sétimo melhor restaurante do 

mundo de acordo com a crítica especializada. Por essas e outras, Gabriela é a profis-

sional certa para sugerir quatro rótulos que têm tudo a ver com a dolce vita al mare. 

Boasting two consecutive titles for best sommelierere of Brazil (2012 and 2013), Gabri-

ella Monteleone, today 31 years old. owner of an enviable resume: In addition to the 

training in wine bars and specialty bars, has traveled to Europe from sip to sip, discov-

ering the best vineyards and wineries of the region. She returned to Brazil to hone her 

knowledge in consecrated restaurants Pomodori and Gero, but ended up falling, three 

years ago, becoming Alex Atala’s darling, chef of the DOM – the best restaurant in the 

world according to cr. specialized reviewers. As a result of this and other things, Gabrie-

la. the right professional to suggest four labels that have all about the dolce vita al mare.

BONS VINHOS A BORDO
GABRIELA MONTELEONE, SOMMELIÈRE
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IN
A ENTREGA DE UM BARCO OU UMA SIMPLES TARDE 

DE SOL, TANTO FAZ. QUALQUER DESCULPA É VÁLIDA 

PARA REUNIR AMIGOS E CLIENTES DA INTERMARINE 

EM CELEBRAÇÕES QUE FAZEM O DIA VIRAR NOITE 

THE DELIVERY OF A BOAT OR A SIMPLE SUNNY 

AFTERNOON, IT DOESN’T MATTER. ANY EXCUSE 

IS GOOD ENOUGH TO GATHER INTERMARINE’S 

FRIENDS AND CUSTOMERS FOR CELEBRATIONS 

THAT MAKES DAY TURN INTO NIGHT

TOP LINE

Todos os modelos da linha Flybridge 

desfilaram no Intermarine Top Line, 

realizado em abril na Marinas Nacionais, 

no Guarujá, no litoral de São Paulo. Ao 

longo do evento, mais de 400 convida-

dos puderam curtir o calor e o sol num 

ambiente descontraído. Os presentes 

tiveram ainda a chance de conferir de 

perto cada detalhe de design e acaba-

mento das lanchas Intermarine.

All models of the Flybridge line paraded 

in the Intermarine Top Line, held in 

April at National Marinas, in Guarujá, 

São Paulo coast. In the  course of the 

event, more than 400 guests could 

enjoy the warmth and sunshine in a 

relaxed atmosphere. The participants 

even had a chance to check closely 

each design and finishing detail of the 

Intermarine vessels.

POR INTERMARINE
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CELEBRATION DAY

Aconteceu em janeiro o Intermarine 

Celebration Day, no Restaurante Reis e 

Magos, no Saco do Céu, em Ilha Gran-

de. O evento reuniu amigos e clientes 

numa celebração aos prazeres do mar. 

A programação incluiu almoço, atrações 

musicais com um grupo de Bossa Nova e 

MPB, além de outras intervenções artísti-

cas. No final da tarde, uma balada levou 

os convidados noite adentro.

The Intermarine’s Celebration Day hap-

pened in January, at the restaurant Reis 

Magos, in Saco do Céu in Ilha Grande. 

The event brought together friends and 

customers in a celebration to the pleasures 

of the sea. The program included lunch, 

attractions musicals with Bossa Nova and 

MPB groups, as well as other artistic inter-

ventions. Late in the afternoon, a ballad 

led the guests into the night. 

INTERMARINE NIGHT

Salvador abriu os braços para a 

Intermarine Night, que agitou o 

restaurante Laffayette, dentro da Bahia 

Marina. O tradicional evento reuniu 

clientes, amigos e as embarcações da 

Intermarine numa noite que celebrou a 

chegada do modelo 75 a Salvador.

O barco se tornou o maior yacht de lazer 

do litoral baiano. A lancha foi entregue 

recentemente aos proprietários.

Salvador opened its arms to Intermarine 

Night, that stirred the Restaurant 

Laffayette, in Bahia Marina: The 

traditional event brought together 

customers, friends and the vessels of 

Intermarine in a night that celebrated the 

arrival of model 75 to Salvador. The boat 

has become the largest leisure yacht 

the coast of Bahia. The speedboat was 

delivered recently to the owners.
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