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Ter visão para adaptar-se às novas situações é uma capacidade para 
aqueles que querem sobressair-se no competitivo mercado de trabalho. 
Após 15 anos trabalhando no mercado financeiro, nos primeiros anos 
na área de Private Banking, em bancos como Crédit Commercial de 
France (CCF) no Brasil e Credit Suisse em Miami, depois na área de 
trading de renda fixa para clientes institucionais como hedge funds, 
bancos, seguradoras, fundos de pensão  e outros, resolvi experimentar 
a carreira de corretora de imóvel, que parecia uma profissão muito mais 
tranquila e flexível. 

Já havia tirado minha licença profissional em 2005, porém não es-
tava ativa no mercado, usava-a mais para ajudar amigos em compras 
de imóveis em Miami. Na época, com um filho pequeno, entrei para o 
time da Douglas Elliman em 2013 e comecei a trabalhar em período 
integral como corretora de imóveis. Eu, que achava a vida em banco e 
de trading estressante e exigente em termos de tempo, não tinha ideia 
do que estava por vir em Real Estate.  Para obter sucesso nesta área, 
é preciso estar disponível 24 horas por dia nos 7 dias da semana. Não 
existem mais finais de semana, e qualquer plano de viagem ou descan-
so pode ser cancelado. Nossos clientes têm prioridades e precisamos 
passar isto para eles. 

Ser uma top producer, como gostam de rotular aqui nos EUA, sig-
nifica muitas vezes perder os gols do seu filho nos jogos de futebol, 
pois justo naquele momento você estava no telefone negociando algum 
apartamento ou apenas servindo de concierge para seus queridos clien-
tes que, sim, merecem toda sua atenção. Afinal de contas, eles deposi-
taram muita confiança em você quando te escolheram para guiá-los na 
compra de seu imóvel. 

Quem me conhece sabe o quanto não gosto desta frase “ah, mas 
você teve sorte”. Não acredito em sorte, acredito em pessoas que sa-
bem enxergar as oportunidades em todos os momentos, principalmen-
te em momentos difíceis e de crise. Sempre há grandes oportunidades, 
apenas temos de saber onde nos posicionar.

Justo em 2013, consegui “surfar” a onda dos brasileiros investin-
do fortemente no mercado imobiliário de Miami. Digo brincando aos 
meus colegas que pela primeira vez na vida estive no lugar certo, na 
hora certa e com os skills perfeitos para a situação. Com isto obtive 
várias premiações e destaques. 

Sem dúvida meus 15 anos de experiência no mercado financeiro me 
ajudam muito quando estou com meus clientes ou investidores. Saber 
comparar um investimento imobiliário e analisar se será uma boa com-

pra em relação ao que é oferecido nos bancos é para poucos. Sei que 
com isto tenho muito mais argumentos de compra. Consigo também 
otimizar os investimentos de meus clientes. Muitos vêm com a cabeça 
e cultura do Brasil de pagar tudo à vista, pagar cash, como chamamos 
aqui, porém, muitas vezes, consigo aconselhá-los sobre o quanto é mais 
vantajoso fazer uma linha de crédito, com juros extremamente baixos. 
Eles seguirão com rendimentos positivos nos ativos investidos no ban-
co e adicionarão ao portfólio deles os imóveis, os quais, dependendo do 
produto escolhido, ainda proporcionarão uma renda em dólar e mais a 
valorização do imóvel. Nestes últimos anos, esta vem sendo uma das 
melhores opções de investimento.

Normalmente, gosto de mostrar-lhes previsões das regiões, o que 
está acontecendo no bairro, como esta região poderá se valorizar e ou-
tros dados importantes, em vez de destacar a beleza e a qualidade do 
imóvel, algo que eles estão vendo com seus próprios olhos. 

A ideia de criar In Miami Magazine foi justamente passar este meu 
dia a dia com meus clientes para outros possíveis compradores ou ven-
dedores. Mostrar esta “Nova Miami” que surgiu e que veio para ficar, 
uma Miami oposta do que era antes, uma cidade cheia de sofisticação, 
sendo disputada pelos melhores arquitetos do mundo para ter seus pré-
dios fazendo parte do skyline de Miami, chefes de cozinha abrindo 
seus restaurantes em um destes novos shoppings altamente focados e 
preparados para receber este novo público que a cidade está atraindo, 
seja com eventos exclusivos como Art Basel, os famosos boat shows ou 
torneios de tênis do circuito ATP. A revista serve também como um 
guia de estilo de vida de cada região. 

Muitos de meus clientes chegam em Miami achando que já sabem 
onde querem comprar e, depois de sairmos e eu lhes mostrar o dia a dia 
de cada região, acabavam vendo que tal região não é a mais apropriada 
para o que buscam. Meu trabalho é justamente este, encontrar a melhor 
opção para cada família. 

Não me prendo apenas nisto. Após a venda de um imóvel, há muita 
coisa que ainda posso oferecer, como serviços diversos. Sou basica-
mente as mãos e os olhos deles aqui em Miami. Claro que, se procuram 
por um serviço mais profissional e que demande muito mais, apresento 
a eles empresas especializadas, mas, na maioria dos casos, consigo aten-
dê-los muito bem.

A minha satisfação só se completa quando estouramos a garrafa de 
champagne e posso ver nos olhos de meus clientes a tranquilidade de 
ter feito um bom negócio ! 

Editorial
In Miami Magazine,  

comunicação direta by Mariana Niro
In Miami Magazine,  

direct communication by Mariana Niro
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Having the vision to adapt to new situations is one of the most important skills 
any striver with notions of conquering the hyper-competitive job market could ever 
hope to have. After 15 years working within the financial industry, in private banking 
in banks such as Crédit Commercial de France (CCF) in Brazil and Credit Suisse in Mi-
ami to start, before moving on to the field of fixed income trading at an assortment of 
hedge funds, banks, insurance companies, pension funds and many others. From there, 
I decided to try my hand at a career in real estate. The job of real estate broker seemed 
to me to be rather hands-off and flexible, therefore it drew me to it. I already held a real 
estate license since 2005 but I wasn’t using it to very much effect. I would make use of it 
to help friends with their real estate purchases in Miami. At the time, with a small child 
in tow, I joined the team at Douglas Elliman in 2013 and I began working full time 
as a real estate agent. I, who’d thought that work in banks and trading placed extreme 
demands on my time, had no idea what I was in for as I finally began my real estate ca-
reer in earnest. What I quickly found was that in order to be successful in the field one 
needs to be available 24 hours per day, seven days a week. Weekends are effectively gone 
and any vacations plans hang in the balance – prepared for cancellation at a moment’s 
notice. Our clients take priority and we make them aware of it. Being a top producer, as 
is the common verbiage here in the United States, often means missing your son’s goals 
in his soccer games, for, at that critical moment, you were on the phone negotiating an 
apartment or serving as a concierge for your dear clients whom do deserve your all. 
After all, when they selected you they placed a lot of faith in you to guide them through 
the life-altering process that is home buying. Those who know me know that I don’t 
like the saying “well, you just got lucky.” I don’t believe in luck. I believe in people who 
are able to identify exciting opportunities at every moment; especially during recessions 
and down markets. Great opportunities will always present themselves, it’s just a matter 
of knowing how to position yourself. In 2013 precisely I was able to “surf” on the wave 
of Brazilians investing heavily in the Miami real estate market. I tell my colleagues all 
the time that for the first time in my life I was in the right place at the right time and 
with the perfect skills to suit the situation. As a result, I earned various awards and 
commendations. Without a doubt my 15 years’ experience in the financial market has 
helped me tremendously when I am with my clients and investors. Knowing how to 
evaluate a real estate investment and being able to expertly gauge if it would in fact 
be a good buy when compared to what the banks offer is an uncommon trait in this 
business. This is an ace that I have up sleeve since I can operate much more confidently 
than other brokers who aren’t as adept at navigating the financial demands of the job. I 

pride myself in optimizing my client’s investments. Many of my clients come over with 
a distinctly Brazilian mindset of wanting to pay for everything at once, all in cash. A 
very important part of my work is to show and advise them on whether paying in full or 
financing and taking advantage of the country’s low interests is best. They will continue 
to earn positive returns on assets invested in the bank as well as adding to their portfo-
lio properties, which, depending on the product chosen, will provide revenue in USD 
on top of enjoying further growth in the form of appreciation on the property. This has 
shown itself to be one of the best investment options in recent years. 

Normally I like to provide my clients with predictions of the regions, what is hap-
pening in the neighborhood, how the region is poised to become a trendy hotspot, and 
other pertinent facts and figures rather than emphasizing the property’s quality and 
beauty, both things which the clients can see with their own eyes. In Miami Magazine 
was created to show potential clients how my day-to-day with clients go, as a means to 
educate them on the Miami Real Estate market. It is a fantastic showcase for this “New 
Miami” which has firmly established itself as a city full of sophistication; the antithesis 
to the old Miami. Miami is now in high demand as the best architects from all over 
the world fight for the privilege of having one of their buildings decorate the Miami 
skyline. World-renowned chefs are also eager to come over and open their restaurants 
in one of its modern malls which are focused on and prepared to receive this new class 
of consumer the city is attracting. Whether it be exclusive events like Art Basel, the 
famous boat shows, or ATP tennis tournaments, In Miami Magazine has you covered 
with everything you’d need to get the most out of what Miami has to offer. Many of 
my clients come to Miami with their preconceived notions of where they want to settle 
down, however, after we go out together and take a look at the city’s different regions 
they come to the realization that the area they were dreaming about is really not ideal for 
them. That’s where I come in, my job is to find that perfect location and option for each 
family. Though it may seem like a real estate agent’s work is finished once their clients 
are moved in that is not so the case for me. After the sale of a property there is still much 
more that I can offer my precious clients and I make that fact abundantly clear to them. 
I remain their eyes and ears here in Miami. Should they require some more specific 
service that I am not equipped to handle I simply point them in the right direction and 
I usually still am able to provide them with the assistance they need. My satisfaction is 
solely achieved when the champagne is popped and I can see the joy in my client’s eyes 
that only comes with a deal well done! 

Prêmios como Top Producer em Real Estate
2014: Quinto lugar na Douglas Elliman no Estado da Flórida

2015: Primeiro lugar na Douglas Elliman área da Brickell e Sul de Miami 
2016: Destaque especial entre os 100 mais influentes corretores da Flórida

pela revista Real Estate Executive

Top Producer Awards 
2014: Fifth place in Florida at Douglas Elliman 

2015: First place in Brickell and South Miami at Douglas Elliman
2016: Specially featured in Florida's 100 Most Influential Real Estate Agents  

by Real Estate Executive Magazine
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In Miami Magazine by Mariana Niro nasceu de um bate papo 
informal entre eu e Mariana, que buscava um novo formato de 
comunicação com seus clientes especiais.

Depois de muita conversa, planejamento, criação e ação, ela 
se materializou. 

Não é fácil produzir uma revista nos dias de hoje, com tantas 
informações rápidas via Internet, mas nosso conteúdo é atempo-
ral, referencial, especial, dinâmico, mas duradouro.

A revista já é pioneira em sua concepção. Linda e objetiva, 
ela se torna um veículo tipo CONCIERGE e traz informações 
bastante interessantes.

Mariana Niro abre um caminho de comunicação com seus 
clientes e pessoas que precisam também de uma consultora de 
investimentos, muito especial e profissional.

Agora, você pode conhecer um pouco mais sobre o que há 
de melhor para comprar, investir e escolher nesta incrível cidade!

Até a próxima In Miami by Mariana Niro!!!

Cecilia Gouveia
Editora Chefe

In Miami Magazine by Mariana Niro was conceptualized during a nonde-
script afternoon wherein Mariana and I were casually shooting the breeze. She 
expressed her desire for an alternative means of communication with her pre-
ferred clientele.

After much discussion, brainstorming, and effort the magazine prototype 
was finalized.

It is not easy to produce a magazine these days, with the Internet providing 
instant information at a click, but our content is referential, special, dynamic, 
yet timeless.

The magazine is pioneer in its design. Beautiful and purposeful, it becomes 
a CONCIERGE vehicle and provides interesting information.

Mariana Niro opens an avenue for communication with her clients and 
those seeking investing advice. Her service is always first-class all the way as she 
provides her clients with professional and personalized assistance; no exceptions.

Now you can find out a little bit more about what there is to buy, invest, and 
experience in this incredible city!

Until next time IN MIAMI BY MARIANA NIRO!!!

Cecilia Gouveia
Editor-in-chief

Palavra da Editora Chefe
A message from the Editor-in-Chief 
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Resgata as origens  
de Miami
Restores Miamí s origins
by Mariana Niro
+1 (305) 323-2806
mariana.niro@elliman.com 
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in Miami Magazine - coconut Grove

O renascimento da comunidade mais estabelecida e vibrante de Miami ganha um elemento 
de valor: One Park Grove. Ele obtém o balanço perfeito entre acesso e fuga de Miami. Coconut 
Grove há muito tempo é conhecido como o bairro mais paradísiaco, dinâmico e histórico — 
aquele onde moraram gerações de ícones culturais locais. Hoje, moradores do One Park Grove 
são os herdeiros deste rico legado. Aqui, o melhor da vida sofisticada — iatismo, alta cultura e 
sociedade vibrante — se combina com a sensibilidade artística.

 Coconut Grove é um esconderijo sereno, localizado a quatro quilômetros do centro de 
Miami. A área é conhecida por suas escolas de alta qualidade. Há sete escolas particulares no 
bairro, sendo que a mais antiga é de 1903. Além do acesso à uma educação de elite, os mora-
dores de Coconut Grove estão cercados de beleza natural com 16 parques pitorescos e destinos 
culturais, como, por exemplo, o charmoso Vizcaya Museum and Gardens. Cafés e restaurantes 
têm mesas nas calçadas, e os residentes têm acesso à alguns dos centros de compras mais fasci-
nantes de Miami. Em função de suas ofertas culturais, da beleza natural incomparável e do es-
tilo de vida singular, Coconut Grove possui o ambiente ideal para as famílias se estabelecerem.

Em Coconut Grove, passar tempo na água não é uma mera atividade. É um modo de vida. 
Em razão da posição privilegiada do One Park Grove, a poucos passos de distância de Biscay-
ne Bay, a vida aqui representa a conexão definitiva entre a cidade e o mar. O Sailing Club de 
Coconut Grove, o Coral Reef Yacht Club e a Dinner Key Marina oferecem acesso à água na 
vibrante cultura náutica da área.

 
Os profissionais que tornaram One Park Grove em uma joia

Como este estilo de vida e a arte sempre foram indissociavelmente ligados em Coconut Grove, 
One Park Grove, o projeto mais dinâmico da área até agora, foi concebido por alguns dos principais 
pensadores artísticos do mundo. O design foi liderado por Shohei Shigematsu, diretor responsável 
da unidade de New York do OMA (Office for Metropolitan Architecture), escritório de arquitetura 
internacional e design que vem transformando a temática global em torno da arquitetura e urbanis-
mo desde a sua fundação por Rem Koolhaas em 1975.

Como é possível combinar a arquitetura impressionantemente criativa de One Park Grove e as 
extensas vistas da água com um estilo de vida distintamente elegante, mas completamente relaxado? 
Simples: traga Meyer Davis Studio, a premiada empresa de design fundada por Will Meyer e Gray 
Davis, firmemente estabelecida na vanguarda dos interiores sofisticados comerciais e residenciais 
em todo o mundo.

Em todos os casos, os designers criaram um espaço onde uma história única e poderosa ganhou 
vida, fundindo estilo impressionante com conforto de alto nível. Os interiores do One Park Grove 
não são exceção. Destacando as vistas notáveis de Biscayne Bay, os interiores são tanto arejados e 
abertos quanto íntimos e acolhedores, começando com a configuração extremamente requintada 
do lobby. Jogando com espaço, forma, textura e luminosidade, Meyer Davis desenvolveu uma expe-
riência visual de primeira classe de Coconut Grove que procura elevar e inspirar os sentidos, ao tecer 
juntos movimentos de design arrojado e detalhes impressionantes a fim de garantir um impacto 
imediato e duradouro.

No One Park Grove, cada elemento é projetado para complementar e melhorar a paisagem 
marítima que prevalece na área, e a cozinha e os banheiros de William Sofield representam um 
exemplo perfeito desta filosofia. Elegantes, discretos e luxuosos, transmitem uma sensação de sere-
nidade e bom gosto.

Conhecido por sua habilidade única em conceber espaços habitáveis ao ar livre que diluem os 
limites entre uma estrutura e sua paisagem circundante, Enzo Enea procurou criar harmonia entre 
a torre elevada da OMA e a paisagem costeira vibrante que a suporta. O resultado é uma série de jar-
dins paisagísticos que estabelecem uma conversa natural entre o ambiente construído e a paisagem 
exuberante que sempre existiu em Coconut Grove. Um destaque do projeto é o parque que Enea 
idealizou, o qual forma um caminho da torre do One Park Grove até a baía. Ao criar este corredor, 
ele projetou um elo físico e espiritual da vida na torre para a vida na água.

Arquitetura magnífica. Vistas espetaculares.  
Estilo de vida extraordinário. Isto é o que oferece One Park Grove 

The Grove, o primeiro bairro de Miami
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As unidades do One Park Grove são magníficas e possuem en-
tre três a seis quartos com tetos de 12 pés, janelas de vidro do chão 
ao teto e portas, terraços privados de frente para o mar e vistas 
espetaculares de Biscayne Bay.

Além de sua localização inigualável ao lado da baía, os mora-
dores aqui têm acesso à uma riqueza de serviços e conveniências 
que rivalizam com os de qualquer um dos hotéis de luxo da área ou 
clubes exclusivos. Aqui, as necessidades dos moradores são anteci-
padas, seus desejos cumpridos e suas expectativas superadas. De 
sua piscina na cobertura até seu serviço de pedido ao mordomo, 
One Park Grove representa o pináculo absoluto da vida de luxo.

Ser ativo e permanecer saudável é uma prioridade para muitos 
que vivem em One Park Grove. Dentro da torre, os moradores têm 
acesso às instalações de fitness de última geração, salas de treina-
mento privadas (incluindo sala de pilates e estúdio giratório), es-
paços de ioga indoor e outdoor e um spa com salas de tratamento 
pessoal, banhos de vapor e saunas. Treinadores pessoais estão de 
plantão para os residentes que desejam configurar um regime de 
treino estruturado.

Quando se trata de relaxamento, One Park Grove possui uma 
série de piscinas tranquilas, flanqueadas por cabanas privadas. 
Algumas destas são cobertas com palmeiras frondosas, enquanto 
outras estão localizadas no nível do último piso e possuem vistas 

panorâmicas da Biscayne Bay e da linha do horizonte de Miami. 
Aqueles que procuram entretenimento podem fazê-lo no edifício 
onde há muitos salões internos e externos e bares. Uma sala de 
jantar privada, adornada com arte contemporânea impressionante, 
pode ser reservada para eventos privados. E um chef pode ser pro-
videnciado para um serviço de buffet.

Em torno da comunidade dinâmica e criteriosa do One Park 
Grove, compreende-se um paraíso cultural de vários tipos. Aqui, 
os residentes podem assistir eventos e palestras, apresentações mu-
sicais, exibições de filmes privados e degustações privadas - tudo 
sem sair de casa. Em momentos mais calmos, eles também podem 
aproveitar uma sala de bilhar e sala de exibição privada e sala de 
mídia de ponta. Para aqueles que desejam armazenamento extra 
para melhorar o seu estilo de vida, há areas dedicadas para guardar 
bicicletas e embarcações, além de uma adega de vinho e armários 
privados para estocar os vinhos.

Quando se trata de serviços, todos os moradores têm acesso ao 
concierge 24 horas, manobrista e mordomo, então não há necessi-
dades não atendidas. No One Park Grove, cada aspecto da vida é 
atendido com atenção assídua aos detalhes e com o mais alto nível 
de discrição.

As unidades do One Park Grove
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One Park Grove SPA
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The renaissance of Miami’s most established and vibrant community. One 
Park Grove strikes the perfect balance between access to and escape from Miami. 
Coconut Grove has long been known as Miami’s most idyllic, dynamic, and historic 
neighborhood — one that generations of cultural icons have called home. Today, 
residents of One Park Grove are the inheritors of this rich legacy. Here, the best 
of upscale living—yachting, high culture, a vibrant society—meets an easy artistic 
sensibility. 

Coconut Grove is a serene hideaway, located just seven miles from downtown 
Miami. The area is known for its world class schools: There are seven private 
schools in the neighborhood, the oldest of which dates back to 1903. In addition 
to having access to elite education, residents of Coconut Grove are surrounded by 
stunning natural beauty. The enclave boasts 6 picturesque parks and cultural desti-
nations such as the charming Vizcaya Museum and Gardens.

Within the village of Coconut Grove, outdoor cafés and restaurants line the 
streets, and residents have access to some of Miami’s best shopping with charm-
ing boutiques and outdoor malls.  Given its diverse cultural offerings, unmatched 
natural beauty, and unique lifestyle balance, Coconut Grove provides an ideal en-
vironment for families to put down lasting roots and take their place in the area’s 
evolving story.

A Life Aquatic The Grove’s Nautical frontier
In Coconut Grove, spending time on the water is not merely an activity — it’s 

a way of life. Given One Park Grove’s privileged position just steps from Biscayne 
Bay, life here represents the ultimate nexus of the city and the sea. The nearby Co-
conut Grove Sailing Club, the Coral Reef Yacht Club, and the Dinner Key Marina 
all offer access to the water and to the area’s vibrant boating culture. 

Architecture by OMA Rem Koolhas 
Given that life and art have always been inextricably linked in Coconut Grove, 

it follows that One Park Grove, the area’s most dynamic project to date, would be 
conceived by some of the world’s foremost artistic thinkers. The design was led by 
Shohei Shigematsu, principal-in-charge of the New York office of the international 
architectural and design practice OMA (the Office for Metropolitan Architecture) 
a firm which has been shaping the global conversation around architecture and 
urbanism since its founding by Rem Koolhaas in 1975.

Interiors by Meyer Davis
How does one marry One Park Grove’s strikingly creative architecture and expan-

sive water views with a distinctively chic yet thoroughly relaxed lifestyle? Simple: bring 
in Meyer Davis Studio, the award-winning design firm founded by Will Meyer and 
Gray Davis, firmly established at the forefront of high-end commercial and residential 
interiors throughout the world.

In every case, the designers have created a space where a unique and powerful story 
came to life, merging stunning style with superior comfort and ease. One Park Grove’s 
interiors are no exception. Highlighting the remarkable Biscayne Bay’s views at every 
opportunity, the interiors are as airy and open as they are intimate and welcoming, 
starting with the dramatically exquisite tone-setting lobby.  

Playing with space, form, texture, and light, Meyer Davis has developed a stellar 
Coconut Grove visual experience that seeks to uplift and inspire, while weaving togeth-
er bold design moves and striking details to ensure an immediate and lasting impact.

Modern Spaces With Timeless Finishes Kitchens & Baths  
By William Sofield

At One Park Grove, every element is designed to complement and enhance the 
surrounding seascape, and William Sofield’s kitchen and baths are a perfect exam-
ple of this philosophy. Elegant, understated, and luxurious, they convey a feeling 
of serenity and good taste.

Private Gardens & Elegant Outdoor Living Landscape 
By Enzo Enea

Known for his unique ability to craft livable outdoor spaces that blur the 
boundaries between a structure and its surrounding landscape, Enea sought to 
create harmony between OMA’s soaring tower and the vibrant coastal landscape 
that supports it. The result is a series of landscaped gardens that create a natural 
conversation between the built environment and the lush landscape that has always 
existed in Coconut Grove. A highlight of the project is the park that Enea mas-
terminded, which forms a pathway from the One Park Grove tower to the bay. In 
creating this corridor, he has designed both a physical and spiritual link from life 
in the tower to life on the water.

The Residences at One Park Grove
The residences at One Park Grove are magnificent three to six bedroom, estate 

quality homes, with 12-foot ceilings, floor-to-ceiling glass windows and doors, pri-
vate oversized waterfront terraces and spectacular views of  Biscayne Bay.

In addition to its unmatched bayside location, residents here have access to a 
wealth of services and amenities that rival those at any of the area’s high end hotels 
or members clubs. Here, residents’ needs are anticipated, their desires fulfilled, and 
their expectations exceeded. From its rooftop pool to its on-call butler service, One 
Park Grove represents the absolute pinnacle of luxury living.

Being active and staying healthy is a priority for many living at One Park 
Grove. Within the tower, residents have access to state-of-the-art fitness facilities, 
private training rooms (including a pilates room and spinning studio), indoor and 
outdoor yoga spaces, and a spa with personal treatment rooms, steam rooms, and 
saunas. Personal trainers are on-call for residents who wish to set up a structured 
workout regimen.

When it comes to relaxation, One Park Grove boasts a number of peaceful 
pools, flanked by private cabanas. Some of these are overhung with leafy palms, 
while others are located at rooftop level and boast panoramic views of Biscayne 
Bay and the Miami skyline. Those looking to entertain can do so in the building’s 
many indoor or outdoor lounges and bars. A private dining room, adorned with 
impressive contemporary art, can be reserved for private events; and an on-call chef 
can be arranged for any catering needs. 

Given One Park Grove’s dynamic and discerning community, it follows that 
it’s a cultural haven of sorts. Here, residents can attend curated events and lectures, 
musical performances, private film screenings, and private tastings — all without 
leaving home. In quieter moments, they can also take advantage of a billiards room 
and state-of-the-art private screening and media room. For those desiring extra 
storage to enhance their lifestyles, there are dedicated areas for bike and watercraft 
storage, in addition to a wine cellar and private wine lockers.

When it comes to services, all residents have access to a 24-hour concierge, 
valet, and butler, so no need will go unmet. At One Park Grove, every facet of life 
is attended to with assiduous attention to detail and the highest level of discretion.

The Grove: Miami’s First Neighborhood
Introducing the magnificent waterfront homes of One Park Grove — estate quality residences and 

penthouses with the perfect location, stunning architecture, spectacular views and a richly-layered lifestyle

Magnificent Architecture. Spectacular Views. Extraordinary Lifestyle.

info: Mariana Niro • +1 (305) 323-2806 • mariana.niro@elliman.com 
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coconut grove
Coconut Grove  

Elementary School  
3351 Matilda St

Coconut Grove Elementary é 
uma escola de excelência que 
oferece um Programa de Estu-
dos Internacionais em Francês e 
Programa Estendido de Língua 
Estrangeira em Espanhol. Aqui, 
as crianças têm ensino bilíngue 
em francês e em inglês, além da 
extensão em espanhol. É uma 
escola A+.

Coconut Grove Elementary is a Miami-
Dade County historical landmark. The 
school, founded in 1887, is the first public 
school in the county. Today, the school 
offers a French Language Program which 
adheres to the standards of the French 
Ministry of Education and a Spanish 
Program which promises to set up their 
graduates for enhanced success in South 
Florida’s bilingual labor market. The 
school has achieved an A+ rating.

Sapore di Mare
3111 Grand Ave

Bombay Darbar 
2901 Florida Ave

Os chefs Giorgia Calabrese e 
Matteo Paderni abriram o Sa-
pore di Mare, com menu con-
centrado em peixes e frutos do 
mar vindos do Mediterrâneo e 
de outros mares. O cardápio 
variado permite desfrutar uma 
experiência incrível para os 
amantes de pescados. 

A culinária indiana é tão diver-
sa como sua cultura, idiomas, 
regiões e clima. Cada grande 
região da Índia tem seus pró-
prios pratos específicos e va-
riações sutis dos pratos popu-
lares. Claro que as especiarias 
aromáticas são as essências da 
cozinha indiana.

Chefs Giorgia Calabrese and 
Matteo Paderni opened the seafood-
focused Sapore di Mare restaurant in 
late 2014 and it has proven to be a 
smash hit. Seafood lovers are invited 
to have an authentic “Taste of the 
Sea” as they settle on one of the many 
culinary masterpieces on offer.  

Indian cuisine is as rich and diverse 
as the country’s culture, languages, 
regions, and climate. Each major 
region of India has its own staple 
dishes and subtle variations of 
popular national dishes. Spices, to 
no one’s surprise, are the essence of 
Indian cuisine; a tradition which 
Bombay Darbar proudly up holds.

Ransom Everglades School 
3575 Main Hwy

Instituição privada com uma 
proposta pública, Ransom 
Everglades combina prepara-
ção rigorosa com o compro-
misso de melhorar o mundo. 
É considerada nº 1 em curso 
secundário na área metropo-
litana de Miami. Anualidade 
custa US$ 36.000, mas há pla-
nos de descontos.

A private institution with a public 
purpose, Ransom Everglades 
combines rigorous college preparation 
with a commitment to leaving the 
world a better place. It is considered 
the top college-preparatory day school 
in the Miami metropolitan area. 
Annual cost: $36,000, though 
scholarship plans and discounts are 
available. 
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by mariana niro

Strada in the Grove 
3176 Commodore Plaza

Coconut Grove Sailing Club
2990 S Bayshore Dr

Vizcaya Museum  
and Gardens

3251 S Miami Ave

Este restaurante fica numa es-
quina de Coconut Grove onde 
os clientes provam sabores e 
tradições do Velho Mundo, 
enquanto misturam-se em um 
ambiente contemporâneo e ao 
mesmo tempo vintage. O con-
ceito é fundir comida italiana 
clássica com receitas regionais.

Fãs do iatismo não podem dei-
xar de frequentar o Coconut 
Grove Sailing Club. Fundado 
em 1946, surgiu para incentivar 
a prática do iatismo, promover 
as artes da náutica e da nave-
gação, patrocinar cruzeiros, 
corridas aquáticas e aulas de 
instrução, e estimular o espíri-
to de colaboração.

Residência estonteante na Bis-
cayne Bay tornou-se museu de 
visitação ao público. Ao per-
correr os cômodos desta mag-
nífica mansão construída entre 
1914 e 1922 e seus bem cuida-
dos jardins, é possível vivenciar 
uma experiência incrível que 
remete os visitantes à um tem-
po de luxo e sofisticação.

This restaurant, nestled away in a 
corner of Coconut Grove, provides 
guests with a delectable combination 
of old world flavors and traditions 
which will transport them to nirvana. 
The allegory told by the milieu which 
blends contemporary and vintage 
motifs is an ever-present reminder 
of the restaurant’s core concept: the 
marriage between classic Italian 
cuisine and regional recipes.

Sailing aficionados cannot allow the 
opportunity to visit the Coconut Grove 
Sailing Club pass them by. Founded 
in 1946, the original purpose of the 
Coconut Grove Sailing Club was 
to encourage the sport of sailing, to 
promote the science of seamanship 
and navigation, to sponsor cruises, 
races and instructional classes, and 
to foster a spirit of cooperation and 
good fellowship.

Patricia and Phillip Frost 
Museum of Science

3280 S Miami Ave

Apreciadores das ciências têm 
à disposição um museu de ciên-
cias para exploração e desco-
bertas interessantes para todas 
idades. De atividades infantis 
até interatividades envolvendo 
toda família, o museu é uma 
das atrações mais visitadas da 
cidade, com destaque para o 
planetário e o aquário.

Science lovers have at their disposal a 
science museum which will readily cure any 
eager explorer’s and truth-seeker’s discovery 
bug. With a bevy of fascinating activities 
planned throughout the day which are sure 
to fill any young child’s imagination with 
wonder to more serious academic pursuits 
which cater to the lifelong learners who 
seek the power of knowledge, the museum 
is one of the most visited attractions in the 
city. The planetarium, in particular, is a 
spellbinding experience.

This dazzling residence on Biscayne 
Bay has become a museum and popular 
public attraction in more recent times, a 
testament to its timeless appeal. Strolling 
through the numerous rooms and wading 
through the manicured gardens of this 
magnificent mansion built between 1914 
and 1922 one can’t help but get a sense 
that they stepped into a time warp and 
emerged onto the other side in an F. Scott 
Fitz gerald novel.
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Uma pérola junto ao Miami River
A pearl next to the Miami River

by Mariana Niro
+1 (305) 323-2806

mariana.niro@elliman.com 

DOWNTOWN/RIVER
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Nascido após uma extraordinária confluência de pessoas nos 
mais altos escalões de seus respectivos campos, One River Point é 
uma conquista singular em cada nível, desde o descortínio do ho-
rizonte de Miami até a maneira artesanal como foi elaborada cada 
residência.

Rafael Viñoly, arquiteto de fama internacional, foi designado 
pelo construtor Shahab Karmely, da KAR Properties para reimagi-
nar o Miami River com um par de torres majestosas de 60 andares. 
Local de nascimento da cidade, Miami River está desfrutando um 
ressurgimento como uma das áreas mais valorizadas da metropóle. 

O projeto é liderado por Shahab Karmely, fundador e CEO da 
KAR Properties, companhia de desenvolvimento e investimento 
em imóveis baseada em New York com mais de 28 anos de expe-
riência imobiliária internacional com presença nos EUA, Sudeste 
da Ásia e Europa. KAR Properties adquiriu, reposicionou e mone-
tizou com sucesso cerca de 300 mil metros quadrados de espaços 
para áreas industriais, de escritórios e de residenciais de luxo. KAR 
Properties atualmente supervisiona o gerenciamento do núcleo de 
um portfólio de ativos e e o que está sendo desenvolvido em cerca 
de 500 mil metros quadrados. KAR entrou com força no mercado 
de Miami ao investir mais de US$200 milhões em bairros consoli-
dados e emergentes.

“Constatamos que a configuração, locação e vistas do Miami 
River está no mesmo contexto dos rios Tâmisa de Londres, Sena de 
Paris ou Sumida de Tóquio, onde os residentes podem aproveitar 
o que há de melhor em vida cosmopolita à beira do rio e panora-
mas espetaculares tanto de dia como de noite”, disse Karmely. “O 
projeto de Rafael Viñoly e o nível de sofisticação oferecido no One 
River Point fazem uma declaração bastante ousada e extraordinária 
de que o luxo marcante não será incomum fora da praia. Temos 
imenso prazer em apresentar sua arquitetura transcendente e visão 
pioneira para o Miami River.” 

One River Point será o primeiro projeto residencial de Rafael 
Viñoly em Miami. O arquiteto uruguaio que está por trás do mais 
cobiçado endereço de New York, 432 Park, tem um portfólio diver-
sificado de projetos premiados em todo planeta, de museus e teatros 
até hotéis e torres residenciais, inclusive 432 Park, o edifício mais 
alto do Hemisfério Ocidental. Através de seus 45 anos como arqui-
teto, Rafael Viñoly tem mérito de ter criado originalmente projetos 
emblemáticos e arquiteturas inspiradoras. Seus sucessos incluem 
The Cleveland Museum of Art, Tokyo International Forum e Bat-
tersea Power Station, que transformou efetivamente a vida à beira 
do rio no coração de Londres.

Situado a mais de 235 metros de sua base ribeirinha no 24 Sou-

thwest Fourth Street, One River Point será composto por duas 
graciosas torres conectadas no cume por uma ponte flutuante de 
vidro de três andares que terá um Sky Club privado de 3.250 metros 
quadrados com curadoria de Adrian Zecha, hoteleiro de renome 
mundial e global tastemaker.

Seguindo a proposta de apresentação moderna dos clubes mais 
prestigiados do mundo, como o Jockey Club de Pequim, o China 
Club de Hong Kong, a Soho House de Londres, o Caribou de As-
pen e o Core Club de New York, o Sky Club do One River Point 
apresentará uma nova cena social em Miami neste edifício de 60 
andares no centro da cidade. A lista de associados exigirá uma mis-
tura ativa e eclética de empresários, políticos, membros da classe 
artística, tecnólogos, celebridades internacionais e formadores de 
opinião, promovendo uma atmosfera arrojada onde amigos e co-
nhecidos podem se reunir para tomar coquetéis, jantar em restau-
rantes finos e interagir mais em um ambiente elegante e de confi-
guração mais íntima.

O Sky Club de 3.250 metros quadrados se tornará o mais novo 
marco em termos de clubes privados de Miami junto ao rio. Os 
membros desfrutarão de três níveis de atrações e conveniências do 
clube que inclui uma ponte de 1.000 metros quadrados de jardim 
e terraço, assim como outros privilégios que incluem restaurantes 
finos nas áreas interna e externa, salões privados e públicos, bar 
especializado em coquetéis artesanais, sala para charutos, cozinha 
do chef, e adega com vinhos mantidos à temperaturas controladas 
e sala de degustação. Uma sala de exibição e mídia, biblioteca e sala 
para residentes, e business center com salas para reuniões priva-
das completam os itens distinguidos do clube. O Sky Club também 
disponibilizará uma oportunidade para os residentes se tornarem 
membros, pois eles já estão pré-aprovados. 

Localizado no único parque privado do centro da cidade no 
Miami River, One River Point proporciona uma experiência de 
luxo durante todo o ano, vivendo no céu, com vista para o Miami 
River. Uma cachoeira em forma de cascata de 26 metros percorren-
do um pódio flutuante de quatro andares é uma das muitas distin-
ções do projeto para compor esta visão única.

Este projeto transformador criará um oásis residencial que ofe-
rece intimidade e exclusividade, bem como uma gama superior de 
lazer, entretenimento e instalações de negócios de um resort de 
classe mundial. Situado em 1,8 acre, One River Point terá cerca de 
350 residências sob medida com elevador privado para desembar-
ques, alturas de teto de 3 a 3,5 metros, amplos layouts abertos com 
paredes de vidro do chão ao teto, piso de pedra polida, paredes de 
design artístico com iluminação embutida, multicontrole climático 

MIAMI RIVER TEM CRESCIMENTO DE ONDA 
APÓS KAR PROPERTIES ANUNCIAR ONE RIVER 

POINT PROJETADO POR RAFAEL VIÑOLY 
One River Point de Rafael Viñoly lidera ressurgimento do Miami River

in Miami Magazine - Downtown/river
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integrado com tecnologia de casa inteligente, 3,5 metros de profun-
didade de terraços ao ar livre cercados por vidros com vistas des-
lumbrantes do Miami River, Biscayne Bay e da linha do horizonte 
da cidade. As torres também incluem coberturas individualmente 
adaptadas, SkyLofts e SkyVillas que variam de 465 a 1115 metros 
quadrados e apresentam terraços expandidos e piscinas privadas.

As residências são complementadas por um extenso conjunto 
de serviços altamente personalizados de conveniências, e serviço 
exigente. Na abóbada central do local, mostras de arte serão reali-
zadas por um curador interno, assim como um espaço para guardar 
obras de arte permitirão que ávidos colecionadores de arte desfru-
tem deste serviço premium. Uma piscina de borda infinita e uma 
piscina de tamanho regular, um restaurante distinguido à beira do 
rio e lounge com serviço de mordomos, cabanas privadas e Med 
Spa, centro de fitness e área de atividades para crianças são algumas 
das outras características excepcionais disponíveis a serem adicio-
nadas à gama do confortável estilo de vida oferecido. Os prédios 
terão à disposição o que há de mais avançado em segurança tecno-

lógica atualmente, exibição de acesso biométrico, estacionamento 
automatizado e perfis de segurança personalizados.

Situado no novo epicentro movimentado de luxo da cidade ao 
lado do distrito financeiro de Miami, One River Point permite que 
se vá à pé aos restaurantes mais finos às lojas mais elegantes - que 
incluem Chopard, Audemars Piguet, Valentino, Intermix, Stuart 
Weitzman, Agent Provocateur, Bally, Giuseppe Zanotti Design, 
Illesteva, IRO e Apple – e fica a poucos minutos de distância de 
Miami Beach, do Porto de Miami, dos principais aeroportos in-
ternacionais e de marcos culturais como Adrienne Arsht Center, 
American Airlines Arena e Perez Art Museum. One River Point é o 
endereço mais recente para o os consumidores sofisticados.

As residências variam de 93 a 1115 metros quadrados, com apar-
tamentos a partir de de US$750.000.

Para outras informações sobre One River Point visite  
www.oneriverpoint.com ou ligue para Mariana Niro pelo telefone 
(305) 323-2806 .
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Born of an extraordinary confluence of people at the highest echelons of their 
respective fields, One River Point is a singular achievement at every scale, from its 
command of the Miami skyline to the craftsmanship in each residence. 

Internationally-acclaimed architect Rafael Viñoly was commissioned by de-
veloper Shahab Karmely, of KAR Properties to reimagine the Miami River with 
a pair of majestic 60-story towers. The birthplace of the city, the Miami River is 
enjoying a renaissance as one of the hottest new neighborhoods in the metropolis. 

Led by founder and CEO, Shahab Karmely, New York-based KAR Proper-
ties is a real estate investment and development firm with more than 28 years of 
international real estate experience spanning the U.S., Southeast Asia and Europe. 
KAR Properties has successfully acquired, repositioned, and monetized more 
than 3 million square feet of office, luxury mixed-use and industrial space. KAR 
Properties currently oversees the management of a core portfolio of assets and a 
development pipeline in excess of 5 million square feet.  KAR has made a signif-
icant entry into the Miami market with acquisitions in excess of $200 million in 
established and emerging neighborhoods.

“We see the Miami River’s setting, location and views in the same context as 
London’s River Thames, Paris’ Seine or Tokyo’s Sumida River where residents en-
joy the best of cosmopolitan waterfront living and spectacular panoramas both day 
and night,” said Karmely. “Rafael Viñoly’s design and the level of sophistication 
offered at One River Point make a very bold and dramatic statement that land-
mark luxury will not be uncommon off the sand. It’s with great pleasure that we 
introduce his transcendent architecture and pioneering vision to the Miami River.” 

One River Point will be Rafael Viñoly’s first residential project in Miami. The 
Uruguayan architect with a diverse portfolio of award-winning projects spanning 
the globe, from museums and performing arts centers to hotel and residential tow-
ers, including 432 Park, the tallest residential building in the Western Hemisphere. 
Throughout his 45 years of architectural practice, Rafael Viñoly is credited for his 
design originality in landmark projects and inspiring architecture. His achieve-
ments include The Cleveland Museum of Art, Tokyo International Forum and 
Battersea Power Station, which has effectively transformed riverfront living in the 
heart of London.

Set to rise more than 780 feet from its riverside base at 24 Southwest Fourth 
Street, One River Point will consist of two graceful towers to be connected at the 
summit by a three-story floating glass skybridge that will boast a 35,000 square 
foot private Sky Club curated by world-renowned hotelier and global tastemaker, 
Adrian Zecha.

A modern take on the world’s most prestigious clubs, like Beijing’s Jockey 
Club, Hong Kong’s China Club, London’s Soho House, Aspen’s Caribou and New 
York’s Core Club, the Sky Club at One River Point will introduce a new Miami 
social scene 60-stories over downtown. The membership roster will call for an ac-
tive and eclectic mix of entrepreneurs, politicians, creative class members, techies, 
international celebrities and opinion makers, fostering an edgy atmosphere where 
friends and acquaintances can meet for cocktails, fine dining and more in a stylish 
and intimate setting.  

The 35,000 square foot Sky Club will be the new high water mark among 
Miami’s private clubs. Members will enjoy three levels of club amenities including 

a 10,000 square foot skybridge club garden and terrace, as well as other privileges 
that include: fine-dining indoor and outdoor restaurants, private and public dining 
rooms, craft cocktail bar, cigar lounge, chef’s kitchen, and temperature-controlled 
wine cellar and tasting room. A screening and media room, library and resident’s 
lounge, and business center with private meeting rooms round-out the club’s sig-
nature elements. The Sky Club will also feature a pre-approved membership op-
portunity for residents. 

Nestled within Downtown’s only private gated park on the Miami River, One 
River Point delivers a superbly-serviced, year-round luxury experience of estate 
living in the sky, overlooking the Miami River. A cascading 85-foot waterfall that 
courses down a floating four-story podium is one of the many design statements 
that are hallmarks of this unique vision. 

This transformative project will create a residential oasis offering intimacy 
and exclusivity as well as a superior range of the leisure, entertainment and busi-
ness facilities of a world-class resort. 

Set on 1.8 acres, One River Point will feature approximately 350 bespoke resi-
dences with private elevator landings, ceiling heights 10 to 12 feet, expansive open 
layouts with floor-to-ceiling glass walls, honed stone flooring, designated art walls 
with task lighting, multi-zone climate control integrated with smart-home tech-
nology, 12-foot deep glass enclosed outdoor living terraces with sweeping vistas 
of the Miami River, Biscayne Bay and the city skyline. The towers will also include 
individually tailored penthouses, SkyLofts and SkyVillas that range from 5,000 to 
12,000 square feet and feature expansive terraces and private pools.  

The residences are complimented by an extensive array of amenities highly 
personalized services, exacting service. An on-site central vault, rotating art ex-
hibits by an internal curator, as well as art storage space will allow avid art col-
lectors to enjoy premium service. An infinity-edge oasis pool and regulation size 
lap pool, signature waterfront restaurant and lounge with butler service, private 
cabanas and Med Spa, fitness center, and children’s activity area are some of the 
other exceptional features available that add to the range of the lifestyle ameni-
ties on offer. The buildings will feature the most high-tech security infrastructure 
available today, boasting biometric access, automated parking, and personalized 
security profiles.

Located in the city’s buzzing new luxury epicenter adjacent to Miami’s finan-
cial district, One River Point is within walking distance of the finest dining and 
most elegant shops – including Chopard, Audemars Piguet, Valentino, Intermix, 
Stuart Weitzman, Agent Provocateur, Bally, Giuseppe Zanotti Design, Illesteva, 
IRO and Apple – and within minutes from Miami Beach, the Port of Miami, major 
international airports, and cultural landmarks such as the Adrienne Arsht Center, 
American Airlines Arena and Perez Art Museum, One River Point is the ultimate 
address for the consummate sophisticate.

Residences will range from 1,000 to 12,000 square feet, with select residences 
priced from $750,000.

For additional information about One River Point visit www.oneriverpoint.com 
or call 1-305-323-2806 

Tide rising for Miami River as KAR Properties announces  
Rafael Viñoly designed One River Point

Rafael Viñoly’s One River Point Leading Miami River’s Renaissance

info: Mariana Niro • +1 (305) 323-2806 • mariana.niro@elliman.com 
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Zuma
270 Biscayne Blvd Way

Restaurante japonês consa-
grado em várias cidades do 
mundo e localizado no centro 
de Miami, Zuma oferece uma 
sofisticada filosofia culinária 
dos saborosos pratos japone-
ses modernos em um ambiente 
divertido e vibrante inspirado 
pelo estilo informal de jantar 
japonês chamado izakaya.

Located in downtown Miami, 
Zuma, which already has several 
thriving locations all over the world, 
presents a sophisticated culinary 
philosophy of serving scrumptious 
modern Japanese dishes in a fun 
and vibrant atmosphere inspired by 
the informal Japanese style of dining 
called izakaya.

Ada Merritt K-8 Center 
660 SW 3rd St

Quinto La Huella 
788 Brickell Plaza

Escola pública que oferece ensi-
no bilíngue do primário ao se-
cundário. Ideal para brasileiros, 
porque todo o curso é ministra-
do em inglês e em português ou 
em espanhol. Ou seja, os filhos 
aprenderão inglês e ainda man-
terão um excelente nível de por-
tuguês.

Instalado no hotel EAST, esta 
é a primeira filial do restauran-
te uruguaio Parador La Huella. 
Quinto La Huella oferece um 
método especial de assar a car-
ne na brasa no centro da cozi-
nha e tem ainda fogão à lenha, 
sushi bar, e jantar ao ar livre.

Public school which offers bilingual 
education. It is ideal for Brazilians 
because the entire curriculum is 
taught in English and Portuguese 
or Spanish. Therefore, students will 
learn English whilst still maintaining 
a native level of Portuguese.

The signature eatery of EAST, Miami, 
Quinto La Huella, offers a unique fire 
cooking method with a wood-fire parrilla 
centered at the heart of our kitchen and 
includes a wood fire oven, sushi counter, 
and outdoor dining experience. The 
menu is selective and carefully planned, 
yielding simple dishes made with the 
freshest ingredients. The food is down-to-
earth, as is the atmosphere, which breeds 
a relaxing environment for patrons to 
laugh the night away.

New World School  
of the Arts  
25 NE 2nd St

Esta escola foi criada em 1984 
para ser um centro de exce-
lência em dança, artes cêni-
cas e visuais. Ela tem parceria 
educacional com o sistema de 
escolas públicas do condado 
de Miami-Dade, com Miami 
Dade College e com a Univer-
sity of Florida. 

This school was established in 1984 
to be a center of excellence in dance, 
performing and visual arts. The 
school has educational partnerships 
with the Miami-Dade County Public 
School System, Miami Dade College, 
and the University of Florida.
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Sugar Night Bar 
788 Brickell Plaza

Sugar também fica no EAST, 
no 40º andar, onde estão o 
terraço bar e o jardim. Lá, é 
possível saborear coquetéis e 
tira gostos asiáticos, além de 
relaxar e ver o pôr do sol em 
um lugar com uma vista pano-
râmica sobre Miami.

Another dining option in the swanky 
EAST, Miami. Sugar sits high on 
the 40th floor, where the terrace bar 
and garden also are. There, you can 
enjoy cocktails and Asian delights as 
you settle in to watch the sunset, with 
a panoramic view of Miami below, 
from your enviable perch.

Seaspice 
422 NW North River Dr

O restaurante em frente à água 
tem sua ênfase em pratos à base 
de frutos do mar frescos, com 
combinações harmoniosas e 
cuidadosas apresentações. O 
restaurante também inclui pra-
tos como filet mignon orgânico, 
costeleta de novilho e casseroles 
assadas no forno à lenha. 

Waterfront restaurant serving up 
harmonious combinations and 
careful presentations of fresh seafood 
dishes. Specialty dishes include the 
organic filet mignon, steak chop, and 
casseroles roasted in the wood-fired 
oven.

River Yacht Club 
401 SW 3rd Ave

Este destino único e vibran-
te tem seu forte em uma co-
munidade diversificada de 
conhecedores de alimentos, 
tastemakers, influenciadores e 
entusiastas de barcos que bus-
cam um ambiente ideal para 
refeições, diversões e assuntos 
de interesse mútuo.

This esteemed yachting club has 
everything anyone seeking to have 
a good time could want. A vibrant 
nightclub, fine dining restaurant, 
open-air bar, art gallery, and a 
parade of beautiful boats and 
beautiful people. Boating enthusiasts 
will absolutely want to pay the RYC 
a visit and check out all that it has 
to offer.

Brickell City Centre 
 701 S Miami Ave

Novo centro de compras aber-
to no centro de Miami. Repleto 
de lojas de grife, restaurantes 
de alta classe e entretenimen-
to, esta área de quase 50 mil 
metros quadrados reúne ainda 
um prédio residencial com 780 
apartamentos, um prédio co-
mercial e o EAST hotel. 

Brickell City Centre is the new and 
exciting mixed-use development 
making waves in downtown Miami. 
Filled with designer boutiques, 
upscale restaurants, and unending 
entertainment, this 150,000 square 
foot area accommodates a residential 
building with 780 apartments units, 
a commercial building, and the 
EAST, Miami Hotel.



40

Bem-vindo ao Gran Paraiso
Welcome to the Gran Paraiso

by Mariana Niro
+1 (305) 323-2806

mariana.niro@elliman.com 
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Se você comprar uma unidade no Gran Paraiso on the Bay não estranhe ao ver o 
jogador de basquete argentino Manu Ginobili encestando bolas em uma das quadras 
deste condomínio de luxo, ou assistir uma partida jogada entre os tenistas Gael Monfils, 
da França, e Arantxa Sanchez Vicario, da Espanha, trocando bolas em uma das quadras 
de tênis ou mesmo cruzar com o craque do beisebol Alex Rodriguez ou com o DJ fran-
cês David Guetta. Afinal, eles todos adquiriram unidades no conjunto de quatro torres 
deste empreendimento de luxo em Edgewater.

A escolha de grandes personalidades é um inequívoco sintoma da preferência por um 
local de onde se pode apreciar a bela vista da baía de Biscayne. “’É preciso reafirmar que 
esta é a última área disponível para se construir edifícios de luxo junto ao mar aqui em Ed-
gewater”, assegura Mariana Niro, responsável pelas vendas do empreendimento do Rela-
ted Group, incorporador do Gran Paraiso. Ela explica, ainda, que depois da 36th Street 
o novo código de edificações da cidade de Miami proíbe a construção de prédios altos. 

Aliás, que fique claro, Edgewater é um bairro encravado em um local privilegiado. 
Perto de Downtown, junto à saída para Miami Beach e praticamente ao lado do novo 
Design District que concentra o que há de mais luxuoso em termos de lojas e boutiques 
mundiais e restaurantes finos. Também está perto de Midtown, um lugar cool com 
boas lojas e opções de lazer e gastronomia, além de Winwood, área mais focada em 
movimentos artísticos, impulsionada pelo mesmo desenvolvedor que criou o bairro do 
SoHo em Nova York.

Após ter três torres com suas unidades praticamente vendidas, o Related Group 
está concentrado na comercialização do Gran Paraiso, um conceito criado pelo design 
italiano Piero Lissoni – autor do design da casa de Enzo Ferrari, que posteriormente se 
transformou em museu, e decorou o iate de Luciano Benetton – que contempla algumas 
das sacadas mais pronunciadas a formar bolhas que projetam ainda mais a visão sobre 
o Oceano Atlântico. “Mas mesmo aquelas sacadas que não estão integradas às bolhas 
possuem grandes espaços com oito pés de profundidade”, garante Mariana Niro.

Ainda dentro do projeto, há oito residências junto ao Beach Club. Elas também 
acompanham o projeto e são excelentes opções para se morar por se enquadrarem no 
conceito de Lissoni: “A vida define o espaço; e a vida significa sua cultura, sua alma, seu 
barulho, seu silêncio”.

Arquitectónica, dos arquitetos Bernard Fort-Brescia e Laurinda Spear, materializou 
o sonho concebido por Lissoni. Algo, por sinal, perfeitamente natural para um escri-
tório de arquitetura de quase 40 anos acostumado a abiscoitar prêmios internacionais 
graças ao design de prédios nas principais cidades dos EUA e do mundo.  

E sonho mesmo será frequentar o complexo Paraiso. As quatro torres serão com-
pletamente independentes, cada uma com seus próprios serviços. A entrada principal 
surpreenderá residentes e visitantes com uma cascata de cinco andares, enfim, um es-
petáculo fascinante, com direito até mesmo a um campo de boliche. “A única área 
comum será o Beach Club”, explica Mariana. E completa: “O Gran Paraiso é o único 
dos edifícios com vista diretamente para a baía de Biscayne”. Para se conseguir isto, 
os empreendedores obtiveram uma permissão adicional de mais 18 metros, assim, os 
apartamentos ficam com 3 metros de altura. O complexo Paraiso, por sinal, está rede-
senhando a localidade, fechando algumas ruas e abrindo outras.

Gran Paraiso on the Bay é a mais 
nova obra prima do arquiteto 

italiano Piero Lissoni

in Miami Magazine - edgewater
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O lobby do Gran Paraiso concebido por Piero Lissoni é ultra sofisticado e as 
unidades dispõem de elevadores privativos. Tudo decorado com esculturas e obras 
de arte de grandes mestres contemporâneos. Nos quatro primeiros pisos, morado-
res e visitantes percorrem os bem cuidados jardins projetados pelo paisagista italo-
-suíço Enzo Enea. Seu paisagismo harmonioso convida as pessoas a ficarem mais 
tempo nas áreas externas. 

Um deck luxuoso servirá para acomodar os frequentadores que poderão usu-
fruir de uma piscina de 100 metros de diâmetro no estilo de um lago com acesso à 
baía. Quadras de tênis, fitness center, Spa, Yoga Room contribuem para os residen-
tes cuidarem da saúde do corpo e da mente. Para descansar, lounge room e um salão 
com uma TV de tela grande.

O acesso exclusivo ao Beach Club leva a uma vista indescritível da baía de Bis-
cayne e a um restaurante de alta classe do conceituado chef Michael Schwartz. 

O Gran Paraiso tem 53 andares, sendo os três últimos reservados às penthouses. 
Os preços variam entre US$800 mil e US$1,8 milhão, com a taxa de manutenção de 
apenas 60 centavos por pé quadrado. “É uma maneira de ter o máximo em termos 
de luxo e contemporaneidade a 1/3 do preço cobrado por outros empreendimentos 
do mesmo padrão”, destaca Mariana.

Realmente, o paraíso em Miami tem nome e endereço. Chama-se Gran Paraíso 
e fica em Edgewater.
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If you buy an apartment in Gran Paraiso on the Bay don t́ be surprised to see 
the Argentinean basketball player Manu Ginobili making a slam dunk in one of 
the courts of this luxury condominium or watch the French tennis player Gael 
Monfils and Arantxa Sanchez Vicario of Spain playing in one of the tennis courts 
or even bump into baseball star Alex Rodriguez or the French DJ David Guetta. 
This is because all of them have bought homes in this luxury three-tower complex 
in Edgewater.

The choice by great celebrities is an unmistakable sign of their preference for 
a place to appreciate the beautiful view of Biscayne Bay. “It ś worth pointing out 
that this is the last area available to construct luxury building by the sea here in 
Edgewater,” says Mariana Niro, sales director of the Related Group, the developer 
of Gran Paraiso. He added that Miami city ś new building code bans high rise con-
structions beyond 36th Street. 

There is no doubt that the Edgewater district is in a privileged location. It lies 
close to the Downtown area near the exit to Miami Beach and virtually alongside 
the new Design District where the most upmarket global stores and boutiques and 
fine restaurants are concentrated. It is also near Midtown, a cool place with leisure 
and gastronomy options, and Wynwood, an area which is more geared to artistic 
movements, energized by the same developer that created the SoHo district in New 
York.

After selling virtually all the units in a four-tower complex, the Related Group 
is focusing on selling Gran Paraiso. The concept behind it came from the Ital-
ian designer Piero Lissoni who created the home of Enzo Ferrari which was later 
transformed into a museum. He also decorated Luciano Benetton ś yacht which 
includes some of the most outstanding balconies and form “bubbles” that give an 
even more expansive view of the Atlantic Ocean. “However, even those balconies 
which are not integrated to the “bubbles” have lots of room with a depth of eight 
feet,” Tupper adds.

The Gran Paraiso complex itself has eight homes next to the Beach Club. They 
are also part of the project and are outstanding options as a place to live as they 
encapsulate Lissoni ś concept: “Life defines the space; and life means its culture, 
its soul, its noise, its silence”.

Arquitectonica, run by Bernard Fort-Brescia and Laurinda Spear, has turned 
Lissoni ś dream into reality. This is to be expected from a an architectural firm that 

has been around for almost 40 years and is used to winning international awards 
thanks to its design of buildings in the US ś main cities and throughout the world.  

It will be a dream to live in the Paraiso complex. The four towers will be com-
pletely independent and each will have its own services. The main entrance will 
surprise residents and visitors alike, with the amazing sight of a waterfall cascading 
down five floors and even a bowling alley. “The only communal area will be the 
Beach Club. The Gran Paraiso is the only one of the buildings with a direct view 
to Biscayne Bay,” says Tupper. To achieve this, the developers obtained a permit 
to add another 18 meters to the height so the apartments are three meters high. 
Incidentally, the Paraiso complex is redesigning the area, closing some streets and 
opening others.

The Gran Paraiso lobby created by Piero Lissoni is ultra-sophisticated and 
the apartments have private elevators. They are all decorated with sculptures and 
works of art by contemporary masters. In the first four floors, residents and visitors 
cross the carefully-tended gardens created by the Italian-Swiss landscape designer 
Enzo Enea. His harmonious landscape invites people to spend more time in the 
outside areas. 

An elegant deck awaits residents and guests who will be able to enjoy a 100-me-
ter diameter swimming pool like a lake which has access to the bay. Tennis courts, 
a fitness center, Spa and Yoga Room will allow the residents to take care of their 
physical and mental health. A lounge and room with a large screen TV provide 
space for relaxation.

The exclusive access to the Beach Club leads to an unbelievable view of Bis-
cayne Bay and a classy restaurant run by the highly-rated chef Michael Schwartz. 

The Gran Paraiso has 53 floors, with the last three reserved for penthouses. 
The prices vary from US$800,000 to US$1.8 million, with a maintenance fee of 
only 60 cents per square foot. “It ś a way of having the best in terms of luxury 
and modernity at one-third of the price charged by other complexes of the same 
standard,” Tupper says.

Paradise really has a name and address in Miami. It is called Gran Paraíso and 
it is in Edgewater.

Gran Paraiso on the Bay is the latest outstanding work by Italian architect Piero Lissoni

info: Mariana Niro • +1 (305) 323-2806 • mariana.niro@elliman.com 
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Metropolitan International 
School of Miami
3465 NW 2nd Ave

MC Kitchen 
Miami Design District,  

4141 NE 2nd Ave #101a

Localizada no vibrante bairro 
artístico de Wynwood, escola 
privada MET School foi criada 
para atender às necessidades dos 
futuros líderes de uma comuni-
dade diversa. Curriculum forte 
em desenvolvimento artístico, 
atividades esportivas e fluência 
em inglês, italiano e espanhol.

Localizado no Design District 
de Miami, MC Kitchen se des-
taca pela moderna culinária 
italiana e usa ingredientes da 
estação, frescos e cultivados lo-
calmente. A chef Dena Marino 
está no comando deste concei-
tuado restaurante que também 
tem um elogiado serviço.

Sugarcane
3252 Northeast First Avenue

Inspirado em pratos com pe-
quenas porções de três dife-
rentes cozinhas - robata grill, 
cru bar e comidas cozidas – e 
com seleções ecléticas do chef 
executivo Timon Balloo para 
enaltecer o espírito e os sabo-
res locais. Sugestão de drink da 
Mariana Niro: Love spice.

At Sugarcane raw bar grill, globally-
inspired small plates come from 
three kitchen concepts – an open 
fire grill, raw bar, and traditional 
kitchen – overseen by award-winning 
Executive Chef & Partner Timon 
Balloo. Mariana Niro's drink 
recommendation: the Love Spice.

Located in the vibrant art district 
of Wynwood, the MET School 
was created with the goal molding 
future world leaders. Its curriculum 
is heavily focused on artistic 
development, sports activities, and, 
being an international school, it 
trains its students in the English, 
Italian, and Spanish languages.

Located in Miami’s Design District, 
MC Kitchen stands out from the 
pack for its take on modern Italian 
cuisine which makes use of fresh, 
locally grown seasonal ingredients. 
The restaurant, whose attentive 
customer service is highly regarded 
locally, is run by Chef Dena Marino.

Design and Architecture  
Senior High (DASH)  

4001 NE 2nd Ave

Escola pública com curriculum es-
pecífico direcionado para o ensino 
da arte e design complementada 
por outras disciplinas acadêmicas. 
"Education by Design" representa a 
filosofia da escola, que oferece pro-
gramas em arquitetura, desenho in-
dustrial, moda, comunicação visual 
e cinema. DASH foi apontada como 
magnet school nº 1 do país pela U.S. 
News & World Report em 2012.

Public school with its curriculum directed 
at art and design and complemented by 
the core academic subjects. "Education 
by Design" is the school’s teaching 
philosophy, which offers programs 
in architecture, industrial design, 
fashion, visual communication, and 
entertainment technolog y. DASH was 
named the nation's #1 magnet school by 
U.S. News & World Report in 2012.
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Mandolin Aegean Bistro 
4312 NE 2nd Ave

Lembrando as tavernas das ci-
dades costeiras do mar Egeu, o 
Mandolin Aegean Bistro tem à 
frente o casal Ahmet Erkaya e 
Anastasia Koutsioukis e serve 
receitas caseiras da Grécia e 
Turquia, com pratos saudáveis 
elaborados com ingredientes 
frescos. Sugestão de Mariana 
Niro: Moussaka. 

Harkening back to the quaint 
taverns which dot the landscape along 
Aegean coast, the Mandolin Aegean 
Bistro is headed by Ahmet Erkaya 
and Anastasia Koutsioukis. The 
restaurant serves dishes based 
on old world recipes from Greece 
and Turkey which are fresh and 
nutritious. Mariana Niro says, try 
the Moussaka!

Miami Design District 

É o maior shopping mall a céu 
aberto da região reformulado 
no ano passado. Reúne bouti-
ques de prestígio, lojas de deco-
ração e restaurantes finos para 
compor uma ilha de bom gosto 
na cidade e vai acrescentar mais 
lojas e elegantes em breve den-
tro do projeto desenvolvido por 
Craig Robbins.

Craig Robbins’ Miami Design 
District is the largest open-air mall 
in the region and it underwent 
significant renovations in the last 
year bringing it more up-to-date en 
route to becoming the trendiest it has 
ever been. It brings together an elegant 
blend of prestigious boutiques, décor 
stores, and fancy restaurants with 
further additions already planned.

Art Walks no Design 
District de Wynwood 

Midtown Mall
3401 N Miami Ave

Caminhadas pelas ruas do bair-
ro em todos segundos sábados 
de cada mês. É uma maneira 
lúdica de percorrer as galerias 
de arte e conhecer os restau-
rantes e bairros da região. Pro-
grama imperdível para os fãs 
de artes visuais.

Shopping localizado em 
Midtown, também se trans-
formou em um ponto de en-
contro onde as pessoas podem 
passear, fazer compras e comer 
em bares e restaurantes que cir-
cundam o centro de compras.  
Boa opção para os shopaholics. 

Walk the streets of the neighborhood 
every second Saturday of each month 
with your loved ones or by yourself! 
It is an engaging and intelligent 
way to efficiently browse the area’s 
fine art galleries and get to know 
the restaurants and some of the 
neighborhood’s hidden treasures. A 
must-see for fans of the visual arts.

Midpoint Mall in Midtown is the 
place to be if you’re a shopaholic. 
It is a thriving mall which boasts 
a full complement of vibrant shops 
and dining options. Find yourself at 
Midpoint Mall! 
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Onde o luxo rende-se  
à natureza 
Where luxury surrenders  
to nature 
by Mariana Niro
+1 (305) 323-2806
mariana.niro@elliman.com 

south beach
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No vídeo de apresentação do 1 Hotel & Homes South Beach, 
Barry Sternlicht, CEO do 1 Hotels, exalta seu compromisso com a 
natureza ao obedecer uma lógica simples, mas essencial: “O mundo 
é lindo e queremos mantê-lo assim”. 

Essa ideia é o ponto central da arquitetura e da decoração do 
1 Hotel & Homes South Beach. Ainda dentro desse conceito, o 
edifício que fica na divisa de South Beach com Miami Beach une os 
serviços de um hotel às Homes South Beach conjugando de manei-
ra perfeita a praticidade e a mordomia de um hotel de alta classe à 
privacidade de apartamentos reservados a residentes que valorizam 
o contato com os elementos da natureza de maneira fina e elegante. 
E que procuram tornar a vida melhor respeitando o meio ambiente.

Casa e natureza. Esse binômio também é reforçado por Kemper 
Hyes, chefe de Design do Starwood Capital Group. O especialista 
descreve que o piso e os revestimentos em madeira combinam-se 
perfeitamente com os demais itens rústicos caracterizando uma de-
coração iconoclasta e ao mesmo tempo cheia de classe.

Para completar o time de especialistas de primeira linha, uma 
brasileira. A designer de interiores Debora Aguiar recorre aos mate-
riais crus como forma de compor um ambiente que realce os mate-
riais mais naturais. Assim a tênue linha entre o externo e o interno 
desaparece fundindo-se em um cenário que se integra à Miami Bea-
ch, onde a natureza é fator preponderante graças à imensa faixa de 
areia em frente ao Oceano Atlântico e à vegetação tropical.

A executiva de Vendas Mariana Niro enfatiza a proposta do 1 
Hotel & Homes South Beach: “Valorizamos o conceito de residên-
cia que se conecta com a natureza. Porque sabemos que aquilo que 
as pessoas estão buscando não é o luxo ostentativo, mas, sim, o luxo 

com conforto”.
Ainda dentro desse conceito, Mariana informa que a concepção 

do 1 Hotel & Homes South Beach é ser um edifício sustentável, 
com certificação LEED, algo ainda mais incrível por ser um imóvel 
remodelado. “Aqui, poupa-se água, não desperdiçamos papel, tudo 
é reciclável, colaboramos com a natureza de todas as maneiras, com 
acordos firmados com provedores locais para recolhimento de lixo 
reciclável, assim como para fornecer itens orgânicos”, exemplifica a 
executiva de Vendas.

Apesar de estar em South Beach, local consagrado mundialmen-
te por sua vida noturna, 1 Hotel & Homes South Beach enaltece o 
lado saudável de Miami Beach. “Em vez da night life, promovemos 
day life”, brinca Mariana. Aliás, a própria visão sobre Miami vem 
mudando. Antes, muita gente considerava a cidade e a região como 
um local frívolo e desprovido de cultura e opções gastronômicas. 
Atualmente, as opiniões vêm mudando gradativamente e o Sul da 
Flórida surge como um dos locais preferidos para se viver em ter-
mos mundiais.

Esse lado, digamos, mais saudável pode ser verificado no Spar-
tan Gym cuja proposta é viver cada momento e capturar cada opor-
tunidade para melhorar o corpo e a mente. E Bamford Spa, criado 
por Carole Bamford, abre sua primeira filial nos Estados Unidos 
onde enfatiza a conexão do ser humano com a natureza. E a prática 
de ioga matinal é rotina nas dependências do Homes South Beach. 

Quatro piscinas e uma piscina no rooftop fornecem todo o con-
forto e lazer, que se estende com o serviço na praia para hóspedes e 
residentes nos 300 metros de faixa de areia à beira mar.

 

No 1 hotel & Homes, materiais rústicos que 
enaltecem a natureza em seu estado bruto  

fundem-se perfeitamente aos itens de conforto  
e luxo exigidos pelos moradores

in Miami Magazine - SOUTH BEACH
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Tom Colicchio é o chef executivo responsável pelos sete bares e restaurantes dispo-
níveis, sempre com foco em ingredientes orgânicos. É onde o saudável se encontra com 
o saboroso para deleite de hóspedes e moradores.

O sucesso do 1 Hotel & Homes South Beach é tão grande que restam apenas 17 
penthouses à venda. “São todas com diferentes tamanhos e únicas”, observa Mariana. 
Os preços também variam entre US$3 e US$18 milhões. “Outro diferencial é que temos 
um dispositivo no criado-mudo que serve para tudo, desde pedir serviço de camareira 
até fazer reservas em restaurantes no 1 Hotel – com a vantagem de que os residentes 
ainda têm desconto sobre o preço quando escolhem  um de nossos restaurantes”, asse-
gura a executiva de Vendas. E tem ainda o GPS que permite encontrar o cliente onde 
ele estiver, além de carros disponíveis para levar moradores a vários pontos da cidade.

As penthouses são equipadas com o que há de mais luxuoso. Desde a cozinha con-
cebida pela Italkraft com travertino italiano e quartzo branco no balcão até os aparelhos 
domésticos da marca Wolf. Nos banheiros, acessórios e torneiras Dornbracht dão o 
tom. E todas penthouses são completamente mobiliadas com muito estilo e bom gosto. 

Alguns proprietários que não vivem na cidade aproveitam para rentabilizar o imó-
vel, permitindo que a administradora alugue o apartamento a fim de amortizar as des-
pesas. Além do mais, pode-se contar com a possível valorização do imóvel, localizado 
em uma das áreas mais cobiçadas de Miami.

Quando o comprador adquire um imóvel em Homes South Beach, sua única preo-
cupação é pegar as chaves e entrar no imóvel, porque cada penthouse é entregue com 
todos móveis e objetos de decoração. 

Ah, não se esqueça de levar um champagne para celebrar sua nova residência. Cheers!
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In his presentation video for 1 Hotel & Homes South Beach, Barry Sternlicht, 
CEO of 1 Hotels, highlights its commitment to nature with a phrase that under-
lines the simple thinking behind it: “The world is beautiful and we want to keep 
it that way”. 

This idea is the central point of the architecture and decoration of 1 Hotel & 
Homes South Beach. Following this concept, the building, located at the meeting 
point of South Beach and Miami Beach, unites the services of a hotel to 1 Homes 
South Beach in a perfect and practical combination of the running of a high class 
hotel with the privacy of residences reserved for owners who appreciate the contact 
with the natural elements in a fine and elegant way. They also want to enjoy a better 
life while respecting the environment.

The duality of a home and nature is reinforced by Kemper Hyes, head of de-
sign of Starwood Capital Group. He says the floor and covering in wood combine 
perfectly with the other rustic items and convey an iconoclastic decoration which 
is also very classy.

Brazilian interior designer Debora Aguiar completes the team of first class 
specialists. She uses raw materials to create an atmosphere that emphasizes the 
most natural resources. As a result, the tenuous line between the outside and inside 
disappears, merging into a scenario that integrates with Miami Beach where nature 
is the dominating factor thanks to the enormous stretch of sand in front of the 
Atlantic Ocean and the tropical foliage.

Sales Director of 1 Hotel & Homes South Beach, Carolina Rainer, stresses 
the idea behind this complex, “We appreciate the concept of living connected to 
nature because we know these people are not looking for ostentatious luxury, but 
luxury with comfort.” 

As part of this approach, Mariana says the idea behind 1 Hotel & Homes South 
Beach is to be a sustainable building, with LEED certification, a goal that is even 
more incredible as it is a restored building. “We save water here, don t́ waste pa-
per and everything is recyclable. We cooperate with nature in every way and have 
agreements with local suppliers to collect the recyclable waste as well as provide 
organic items,” she says.

Despite its location on South Beach, a place celebrated worldwide for its night 
life, 1 Hotel & Homes South Beach salutes the healthy style of Miami Beach. “In-
stead of night life, we promote day life,” Carolina jokes. This reflects the changing 
view of Miami. Many people used to regard the city and region as a frivolous place 
which did not appreciate culture or offer much of a choice in terms of gastronomy. 

Opinions have been changing gradually and South Florida is now emerging as one 
of the best places to live in world terms.

This healthier side, shall we say, can be seen at the Spartan Gym where the aim 
is to live each moment to the full and capture every opportunity to improve the 
body and mind. Bamford Spa, created by Carole Bamford, is opening its first outlet 
in the United States and emphasizes the connection between human and nature. 
Practicing yoga in the morning is routine in the 1 Homes South Beach complex. 

Four swimming pools and another on the rooftop cater to the owners´ comfort 
and leisure. This is topped off with a beach service for guests and residents on the 
300-meter stretch of sand. 

Tom Colicchio is the executive chef and oversees the seven bars and restau-
rants that are available. The focus is on organic ingredients. This is where health 
meets taste to the delight of guests and residents.

The success of 1 Hotel & Homes South Beach is such that only 15 penthouses 
are still up for sale. “They are all in different sizes and are unique,” says Carolina, 
with prices ranging from US$3.2 million to US$18 million. “Another differential is 
that we have a bedside appliance that serves for everything, from calling for maid 
service to making reservations in restaurants in the hotel. Owners have an advan-
tage and get a discount on the price when they choose one of our restaurants,” she 
adds. There is also a GPS system that allows the client to be found wherever he is 
as well as cars to take residents to various points in the city.

The penthouses are equipped with the most deluxe items from the kitchen 
created by Italkraft with Italian travertine stone and white quartz on the counter to 
Wolf brand electro-domestic appliances. The bathrooms have Dornbracht faucets 
and accessories which set the tone and all the penthouses are completely furnished 
in great style and good taste. 

Some owners who do not live in the city take advantage and profit by allowing 
the administration to rent their residences to offset expenses. Furthermore, the 
property could appreciate in value as it is located in one of the most desirable areas 
of Miami.

When the buyer acquires a property in 1 Homes South Beach, his or her only 
concern is to get the keys and enter the home as every penthouse is handed over 
fully furnished and decorated. 

But don t́ forget to bring some Champagne along to celebrate your new home. 
Cheers!

Natural materials complement nature in its purest form at 1 Hotel & Homes  
and merge perfectly with the items of comfort and luxury the owners demand

info: Mariana Niro • +1 (305) 323-2806 • mariana.niro@elliman.com 
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Luxo e bom gosto no 
Ritz-Carlton Residences

Luxury and good taste at  
the Ritz-Carlton Residences

by Mariana Niro
+1 (305) 323-2806

mariana.niro@elliman.com 

miami beach
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Morar em um local com a estrutura do Ritz-Carlton, uma das redes hoteleiras mais 
luxuosas do mundo, é sonho para muitos, mas apenas poucos podem tornar isto uma 
realidade. O Ritz-Carlton Residences está sendo construído em um local onde havia 
um hospital em Miami Beach. O grupo Lionheart Capital comprou a área, derrubou as 
instalações e decidiu que seriam construídas residências em uma área de singles homes. 
“Este é o último empreendimento, ninguém mais vai poder construir nada nesta área”, 
assegura Mariana Niro, executiva de vendas da Douglas Elliman.

O conceito do Ritz-Carlton Residences é oferecer 111 residências nos condomínios 
e 15 villas privadas. O Residences será um dos poucos Ritz-Carlton Residences autô-
nomos do mundo. No primeiro andar do prédio, a piscina fica ao nível do mar e do 
lago natural, e os prédios terão no máximo oito andares. “A localização é simplesmente 
incrível. Temos North Bay Rd do lado oeste, fica junto ao mar e próximo do Mount 
Sinai Hospital. Várias celebridades, como os atores Ben Affleck, Martin Damon e o 
jogador de beisebol Alex Rodriguez, estão considerando comprar algumas unidades 
aqui”, reafirmou Mariana.  

Situado no enclave privado do Surprise Lake em Miami Beach, o empreendimento 
valorizará ainda mais a região, formada basicamente por casas de alto padrão e de fácil 
acesso a outros bairros e ao Aeroporto Internacional de Miami. 

Concebido pelo premiado arquiteto italiano Piero Lissoni, a propriedade oferecerá 
residências de luxo e de frente para o mar, em meio a sete acres de jardins, inclusive 
com jardim para meditação, espaços para entretenimento e uma marina privada. As 
residências espaçosas redefinirão a Miami moderna, incorporando materiais naturais 
com serviço ao estilo de resort e refinado acabamento italiano. 

A área comum terá jardins exuberantes, piscina no topo com vistas impressionantes 
de Miami Beach, Downtown Miami e Biscayne Bay. Os moradores terão ainda acesso 
ao privativo Van Dutch Day Yacht e 36 locais privados para guardar barcos, piscina 
com cascata e espaçosas cabanas ao lado, dois lobbies com atendimento 24 horas e ser-
viço de valet parking também funcionando 24 horas. Haverá ainda local para fazer tosas 
de animais de estimação e para lavar carros. “Por nossas docas, é possível ter acesso à 
Biscayne Bay e daí se chegar a mar aberto”, enfatiza Mariana. 

Ainda na área comum, os condôminos poderão usufruir de spa completo, com sau-
nas, uma bem equipada academia de ginástica, com ioga nas partes interna e externa, 
além de churrasqueira, restaurantes e bares junto às piscinas e na área social, que dá di-
reito a um clube com mesa de bilhar e golfe virtual, além de um cinema privativo. O lo-
cal contempla ainda sala para diversão das crianças, biblioteca, e salas de jogos e de arte.

Por se tratar de um projeto com o nome Ritz-Carlton, que por si só significa sinô-
nimo de classe e luxo, o serviço disponibilizado aos residentes pelo Ritz-Carlton Resi-
dences é classe A. “Não haverá hotel, mas o staff será super bem treinado para atender 
nos mesmos padrões dos hotéis Ritz Carlton. As pessoas têm altas expectativas. E serão 
atendidas. Ficaremos fiéis ao lema do hotel: ‘Ladies and gentlemen serving ladies and 
gentlemen’”, garante a executiva de Vendas.

Empreendimento usa área exclusiva 
que não permite a construção  

de outros condomínios neste trecho 
de Miami Beach

in Miami Magazine - MIAMI BEACH
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Aliás, nesta linha, merece destaque o bom atendimento que será prestado pelo Ser-
viço de Concierge do Ritz-Carlton Residences. Seus residentes experimentarão um ser-
viço com nível de qualidade incomparável. Tudo será providenciado. Desde alguém 
para passear os cães até aquisição de disputados shows que estarão na cidade e reserva 
nos restaurantes que estão sempre lotados.

O luxo e o fino acabamento é mantido dentro dos apartamentos, aos quais se tem 
acesso através de elevadores privativos. Os detalhes internos foram criados pelo próprio 
Piero Lissoni. Os pisos nas áreas comuns, na cozinha e nos banheiros são de pedras 
de alta qualidade enquanto nos quartos são de madeiras nobres. As portas são largas e 
sólidas e tanto portas e janelas serão resistentes aos ventos de furacão.

As cozinhas Boffi foram desenvolvidas por Lissoni e possuem equipamentos Gagge-
nau para fogão, forno, refrigerador e freezer, micro-ondas e lava-louças, enquanto as 
torneiras são da marca Zucchetti e o balcão é montado em pedra natural. Nos banheiros 
Boffi desenvolvidos por Lissoni também estão torneiras Zucchetti, banheiras com jatos 
e pisos e paredes revestidos com pedras naturais.

Os preços variam de US$2.600 milhões para apartamentos de dois dormitórios en-
tre 200 e 235 metros quadrados e até US$35 milhões para as duas coberturas de 670 
metros quadrados. É possível, porém, encontrar coberturas com preços mais acessíveis, 
a partir de US$4.800 milhões

O condomínio Ritz-Carlton Residences reúne em um só local elegância, simplici-
dade e discrição. Viver lá significa abrir as portas e as janelas e permitir que os sons e 
essência da natureza invadam a residência com uma refrescante brisa. É um lugar onde 
as refeições são preparadas e degustadas apreciando-se lindas vistas. No final do dia, 
banheiros espaçosos criam um ambiente de retiro do mundo para recompor energia e 
as suítes oferecem privacidade e conforto ao extremo. Cada residência foi projetada para 
envolver-se com os sentidos.

Os primeiros moradores poderão mudar-se para o Ritz-Carlton Residences em ju-
nho de 2017, quando serão entregues as primeiras unidades. Detalhe importante: as 
unidades vêm decoradas, assim, se o morador gostar da decoração basta trazer as malas 
com as roupas e se instalar na nova – e linda! – residência que tem a assinatura de Piero 
Lissoni, um dos mais conceituados arquitetos do mundo, e a execução da Add Inc., 
equipe de designers e arquitetos que possui escritórios em Miami e em Boston.
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Living in a place with the structure of Ritz-Carlton, one of the most luxurious 
hotel chains in the world, is a dream for many people but only a few can turn it into 
reality. The Ritz-Carlton Residences is being built on the site of a former hospital 
in Miami Beach. The Lionheart Capital Group bought the area, demolished the 
premises and decided to build residences in an area of singles homes. “This is the 
last development as nobody else will be allowed to build in this area,” says Darin 
Tansey, sales executive of Lionheart Capital.

The intention behind the Ritz-Carlton Residences is to offer 111 residences 
in the condominiums and 15 private villas. The Residences will be one of the few 
Ritz-Carlton Residences in the world that are independent. The first floor of the 
building will have a swimming pool at the level of the sea and the natural lake and 
the buildings will have a maximum of eight floors. “The location is simply incred-
ible. We have North Bay Rd on the west side, we are close to the sea and near the 
Mount Sinai Hospital. A number of celebrities, such as actors Ben Affleck, Matt 
Damon and baseball player Alex Rodriguez, are thinking of buying some of the 
units here,” Tansey added.  

The complex is located in a private enclave at Surprise Lake on Miami Beach 
and will raise the value of the area even further. The region consists basically of 
high-end houses and has easy access to other districts and Miami International 
Airport. 

The complex was created by the award-winning Italian Architect Piero Lissoni 
and will offer luxurious residences on the sea front in the middle of seven acres of 
gardens, including one for meditation, leisure areas and private marina. The spa-
cious residences will redefine the modern Miami, incorporating natural materials 
with a resort-style service and refined Italian finishing. 

The communal area will have lush gardens, a swimming pool on top with im-
pressive views of Miami Beach, Downtown Miami and Biscayne Bay. The residents 
will also have access to the private VanDutch Day Yacht center and 36 private plac-
es to moor boats, a swimming pool with a cascade and spacious cabins alongside, 
two lobbies with 24-hour service and valet parking also available 24 hours a day. 
There will also be a place for pet care and car wash. “You can get access to Biscayne 
Bay from our dock and from there to the open sea,” says Tansey. 

The residents will be able to use the complete spa in the communal area where 
there are saunas, a well-equipped gym and where yoga can be practiced inside and 
outside. There is also a barbecue area, restaurants and bars besides the swimming 
pools and a social area where the residents can use a club with a billiard table and 
virtual golf, along with a private cinema. The area also has a playroom for children, 
library, and games and art rooms.

As it is a project bearing the Ritz-Carlton name, which is a symbol of class 
and luxury in itself, the service for the residents of the Ritz-Carlton Residences 
is A class. “There will be no hotel but the staff will be very well trained to match 
the same standards as the Ritz Carlton hotels. People have high expectations and 
these will be met. We will be true to the hotel motto: ‘Ladies and gentlemen serving 
ladies and gentlemen,’” he says.

It is also worth mentioning the good attendance that will be provided by the 
Concierge Service of the Ritz-Carlton Residences. Its residents will enjoy a service 
with an unequalled level of quality. Everything will be looked after whether having 
someone to walk the dogs or to getting tickets to hotly disputed shows coming to 
the city and reservations in restaurants that are always full.

Luxury and fine finishing is maintained inside the apartments which will be 
accessed through private elevators. The internal details were created by Piero Lis-
soni himself. The floors in the communal areas, in the kitchen and bathrooms are 
of high quality stone while fine wood will be used in the bedrooms. Doors are large 
and solid and the doors and windows are hurricane proof.

The Boffi kitchens were developed by Lissoni and have Gaggenau equipment 
for the stove, oven, refrigerator and freezer, microwaves and washing machines, 
while the faucets are by Zucchetti and the counter top is in natural stone. The Boffi 
bathrooms created by Lissoni will also have Zucchetti faucets, bathtubs with water 
jets and floors and walls with natural stones.

Prices vary from US$2.6 million for two-bedroom apartments from 200 to 235 
square meters and up to US$35 million for the two penthouses of 670 square me-
ters. However, it is possible to find penthouses with more accessible prices starting 
from US$4.8 million.

The Ritz-Carlton Residences condominium brings together elegance, simplic-
ity and discretion in a single place. Living there means opening doors and windows 
and allowing the sounds and essence of nature to invade the home with a refreshing 
breeze. It is place where meals are prepared and sampled while appreciating beauti-
ful views. At the end of the day, spacious bathrooms create a relaxing retreat from 
the world to recharge the batteries and the suites offer great privacy and comfort. 
Each residence was built to combine with the senses.

The first residents will be able to move to the Ritz-Carlton Residences in June 
2017 when the first units will be handed over. One important detail is that the 
units are decorated so if the resident likes the decoration he only needs to bring his 
suitcase and clothes and get settled into the new – and beautiful – residence that 
has the signature of Piero Lissoni, one of the most highly-regarded architects in 
the world, with the execution of Add Inc., a team of designers and architects with 
offices in Miami and Boston.

Complex uses exclusive area that will not allow any other condominium  
to be built in this stretch of Miami Beachv

info: Mariana Niro • +1 (305) 323-2806 • mariana.niro@elliman.com 
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Onde o parque encontra o oceano
Where Park Meets the Ocean

by Mariana Niro
+1 (305) 323-2806

mariana.niro@elliman.com 
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Uma seleção descompromissada de residências privadas em Miami em frente à 
praia projetadas para abranger perfeitamente parque e oceano no mais novo bairro 
de Miami Beach. 

Este é o primeiro projeto residencial de frente para o mar nos EUA concebido 
por Renzo Piano. Renzo Piano Building Workshop (RPBW) é um escritório de 
arquitetura internacional com escritórios em Paris, Gênova e New York. A compa-
nhia possui 14 sócios, inclusive o fundador e ganhador do Prêmio Pritzker, arqui-
teto Renzo Piano. Seus projetos incluem os mais conhecidos projetos comerciais e 
culturais que incluem o Centro Georges Pompidou em Paris, o Auditório do Parco 
della Musica em Roma, o prédio do The New York Times e o novo Whitney Mu-
seum em Manhattan.

No limite da cidade, Eighty Seven Park é mais do que um edifício, é um marco. 
Na praia, acima de um recém-remodelado North Shore Park, suas 70 moradias pa-
recem desafiar a gravidade ao flutuar sobre dois parques exuberantes, estendendo-
-se para abraçar os elementos, com vistas privilegiadas do Oceano Atlântico. Neste 
pequeno ponto de Miami, há água em todos lugares. E com fáceis conexões para 
South Beach e Bal Harbour, este refúgio costeiro oferece todos benefícios da vida 
em uma das mais dinâmicas cidades do mundo. 

À medida que o edifício floresce, em direção à cobertura situada 16 pavimentos 
acima, mantém uma presença radiante no bairro; a orientação leste/oeste e a luz 
quase impossível encastrada nas varandas esboça um novo delineamento sobre o 
horizonte de Miami Beach. A natureza é tecida na própria estrutura do edifício. 
Em cada villa generosamente designada, os grãos de carvalho, as manchas na pedra 
natural e a translucidez das imagens nas janelas mesclam espaços interiores e exte-
riores em um belo conjunto. Os jardins privados dos residentes, o oceano, a parque 
e a cidade juntam-se em um eden urbano. O design da paisagem é uma integração 
perfeita do edifício e do parque criando um jardim privado muito exclusivo para os 
moradores. No lobby, onde ficam o bar e o lounge dos moradores, o mobiliário con-
temporâneo e a flora local acalmam os sentidos. Do lado de fora, o azul cintilante 
da piscina e do mar capturam o olhar.

O primeiro projeto residencial 
à beira-mar nos EUA, criado por 

Renzo Piano

in Miami Magazine - MIAMI BEACH



75



76



77

Eighty Seven Park não é apenas uma localização excepcional, é uma oportuni-
dade inigualável. Aqui, neste cenário relaxado e concentrado na comunidade local, 
a praia é linda, o Oceano Atlântico deslumbrante, o estilo de vida externo irresistí-
vel. Este é um exemplo para Miami Beach, um grande projeto em uma área que está 
atraindo investimentos significativos. Junto à Collins Avenue, ao sul em direção à 
Normandy Isles, restaurantes fascinantes estão deixando suas marcas no cenário 
gastronômico de Miami enquanto resorts de spa de frente para o mar são abertos 
para atender à sua clientela atraída pela paz e inspirada pelas vistas. Aqui, a praia 
é imaculada e extremamente quieta, com esportes e atividades familiares tomando 
conta da maior parte da areia dourada. Tão tranquilo como é possível estar em 
Miami, estas 70 residências, no entanto, estão a apenas 10 minutos de distância de 
automóvel do mundialmente famoso Bal Harbour Shops, assim como do glamour e 
da cultura de alto nível de South Beach. 

Desenvolvido pela Terra em parceria com Bizzi & Partners Development e New 
Valley, o projeto da RDAI apresenta interiores inspirados na natureza e personali-
zados, e um projeto premiado de paisagismo feito pela West 8.
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An uncompromising selection of private Miami beachfront homes designed to seamlessly embrace 
park and ocean in Miami Beach’s newest neighborhood. The first oceanfront residential project in the USA 
created by Renzo Piano. 

The Renzo Piano Building Workshop (RPBW) is an international architectural practice with offices in 
Paris, Genoa and New York City. The Workshop is led by 14 partners, including founder and Pritzker Prize 
laureate, architect Renzo Piano. Their projects include the world’s best-known cultural and commercial 
projects including the Georges Pompidou center in Paris, the auditorium of the Parco della Musica in Rome, 
The New York Times building and the new Whitney Museum in Manhattan.

At the edge of the city, Eighty Seven Park is more than a building, it’s a landmark. On the beach, above a 
newly invigorated North Shore Park, its 70 villas seem to defy gravity floating atop two lush parks, reaching 
out to embrace the elements, with unobstructed views of the Atlantic Ocean. At this narrow point of Miami, 
water is everywhere. Yet, with easy connections to South Beach and Bal Harbour, this coastal sanctuary 
offers all the benefits of life in one of the world’s most dynamic cities. 

As the building blooms, towards the penthouse 16 decks up, it maintains a radiant presence in the 
neighborhood; the east/west orientation and the almost impossibly light cantilevered balconies sketching a 
gentle new outline on the Miami Beach skyline. Nature is woven into the very fabric of the building. In each 
generously appointed villa, the grains of oak, the flecks in the natural stone and the translucence of picture 
windows merge interior and exterior spaces into one beautiful whole. In the residents’ private gardens, the 
ocean, the park and the city come together in an urban eden. The landscape design is a seamless integration 
of building and the park creating a very unique private keyed garden for the residents. In the lobby, home 
to the residents’ bar and lounge, contemporary furniture and local flora calm the senses. Outside, the shim-
mering blues of swimming pool and ocean capture the eye.

Eighty Seven Park isn’t simply a unique location, it’s an unrivalled opportunity. Here, in this relaxed, 
community-focused setting, the beach is beautiful, the Atlantic Ocean dazzling, the outdoor lifestyle com-
pelling. This is an exemplar for Miami Beach, a major project in an area that is attracting significant invest-
ment. Along Collins Avenue, south towards Normandy Isles, exciting restaurants are making their mark 
on Miami’s dining scene and new oceanfront spa resorts have opened, their clientele drawn by the peace; 
inspired by the views. The beach here is pristine and remarkably quiet, with sports and family activities 
making the most of the miles of golden sand. As quiet as it’s possible to get in Miami, these 70 homes are 
nevertheless only a 10 minute drive from the world-famous Bal Harbour Shops, as well as the glamour and 
world-class culture of South Beach. 

Developed by Terra in partnership with Bizzi & Partners Development and New Valley, the project 
features custom, nature inspired interiors by RDAI, and award-winning landscape design by West 8.

Where Park Meets the Ocean

info: Mariana Niro • +1 (305) 323-2806 • mariana.niro@elliman.com 



82

Miami Beach/South Beach 
South Pointe 

Elementary School 
1050 4th St

Escola pública integra o Progra-
ma International Baccalaureate e 
incentiva crianças bem dotadas 
intelectualmente. Também pos-
sui programas depois das aulas 
com aperfeiçoamento em Leitu-
ra e Matemática. Há ainda mais 
de 30 classes: teatro, futebol, 
karatê, ioga, dança, música, arte 
tridimensional e modelagem em 
barro. Avaliação da escola: A-. 

A public school which offers students the 
chance at an International Baccalaureate 
Programme education. The school guides 
its industrious students in all their 
intellectual pursuits. It also has after-
school programs for those who fall a 
little bit behind in reading and math. 
There are more than 30 classes on offer 
including: theater, P.E., karate, yoga, 
dance, music, three-dimensional art and 
clay modeling. School rating: A-.

St. Patrick School 
3700 Garden Ave

Pao by Paul Qui 
3201 Collins Ave

Escola católica que é centro de 
inovação, aprendizagem e tec-
nologia avançada, St. Patrick 
School exige que as crianças 
usem suas capacidades para 
alcançar excelência acadêmica 
e se tornem aprendizes duran-
te o longo da vida e cidadãos 
responsáveis. Escola particular 
bem avaliada. 

Pao reflete a moderna culinária 
asiática do chef Paul Qui, que 
junta estilos internacionais: fili-
pino, espanhol, japonês e fran-
cês. Itens especiais incluem pra-
tos de arroz originais e peixes 
frescos e carnes temperadas ao 
lado da mesa sobre carvão bin-
chotan japonês. Mais uma opção 
do novo e sofisticado Faena. 

Catholic school which is a leader in 
innovation, learning, and advanced 
technolog y. St. Patrick School 
requires children to use the skills they 
gain at the school to achieve academic 
excellence and become lifelong 
learners and responsible citizens. 
Highly rated private school.

Pao is the embodiment of Chef Paul 
Qui’s unique style of modern Asian 
cuisine which brings together the 
international flavors of Filipino, 
Spanish, Japanese, and French cuisine. 
Specialty items include original rice 
dishes, fresh fish, and meats seasoned 
over Japanese bincho-tan charcoal 
with all the preparation done before 
the guests. Pao is yet another option 
in the new and sophisticated Faena.

Nobu Miami
4525 Collins Ave

Nobu Miami é a filial da rede 
do chef Nobu Matsuhisa. Nobu 
treinou em sushi bars em Tó-
quio e viveu em outros locais. 
Estas influências ajudaram a 
criar sua tendência em culinária 
japonesa. O restaurante fica no 
Eden Roc Hotel, parceiro do 
Nobu Hotel, novo empreendi-
mento do chef Nobu. 

Nobu Miami is the Miami location 
of Nobu Matsuhisa’s highly regarded 
Nobu restaurant chain. Chef Nobu 
trained in sushi bars in Tokyo and 
has lived all over the world. These 
diverse influences are what enable 
him to create his special brand of 
Japanese fusion. The restaurant 
is located at the Eden Roc Hotel, 
a sister hotel of Nobu Hotel, Chef 
Nobu’s latest business enterprise.
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by mariana niro

Villa Azur 
309 23rd St

Villa Azur, uma nova expe-
riência gastronômica em South 
Beach que combina excelente 
cozinha com atmosfera vibrante. 
Este elegante restaurante gour-
met oferece irrresistíveis pratos 
mediterrâneos franceses prepa-
rados com toque italiano. Vale 
a pena provar os vinhos da casa 
da La Cave d'Azur. Às quintas-
-feiras, DJ comanda o som com 
muita gente bonita no lounge.

Villa Azur is one of South Beach’s 
hottest dining experiences. It 
combines great cuisine with a vibrant 
atmosphere. This elegant gourmet 
restaurant offers irresistible French 
Mediterranean dishes prepared with 
an Italian flair. It is worth tasting 
the house wines, La Cave d'Azur. 
Every Thursday a DJ comes in to 
drop the beats as folk gleefully dance 
the night away.

North Shore  
Open Space Park

Collins Ave

Parque bastante visitado em 
função de sua privilegiada lo-
calização. Fica na Collins Ave-
nue e integra-se à praia. No 
local, há espaço para caminha-
das, prática de exercícios, chur-
rasqueiras, além de aluguel de 
pedalinhos e pranchas.

A park which boasts high visitor 
traffic owing to its privileged location. 
It is on Collins Avenue and part of 
the park claims the beach itself. It is 
the ideal place for relaxing walks, 
exercise, and barbecues. It also offers 
pedal boat and surfboard rentals.

Joe’s Stone Crab 
11 Washington Ave

O mais famoso restaurante da 
cidade. Provar as delícias do 
centenário Joe’s Stone Crab faz 
parte do roteiro turístico de 
Miami Beach. Os fãs de frutos 
do mar não podem deixar de 
conhecer o local que se tornou 
reconhecido em todo país.

The famed Joe’s Stone Crab is the 
pride of Miami. Any tourist to 
Miami knows – a visit to Joe's Stone 
Crab is a must-savor attraction 
whenever one travels to South 
Florida. Seafood fans would be 
remiss to let this singular experience 
pass them by.

Cecconi's 
4385 Collins Ave

No pátio do Soho Beach House, 
Cecconi’s é um clássico restau-
rante italiano moderno aberto 
para café da manhã, almoço, e 
jantar. Cecconi’s serve massa fei-
ta à mão, pratos tradicionais da 
Itália que usam ingredientes de 
qualidade e frutos do mar. 

In the courtyard of Soho Beach 
House, the modern Italian 
restaurant Cecconi’s opens its 
doors for breakfast, lunch, and 
dinner. Cecconi's serves handmade 
pasta and traditional Italian 
dishes which use only the freshest 
ingredients and seafood.
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Surfe nas ondas 
  do luxo do Fendi Château

Surfing on the  
Fendi Château waves of luxury 

by Mariana Niro
+1 (305) 323-2806

mariana.niro@elliman.com 

surfside
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Empreendimento 
imobiliário em Surfside  

é o primeiro da Fendi  
no mundo

in Miami Magazine - surfside
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As sedutoras ondas da praia de Surfside são refletidas nas janelas 
do edifício concebido pela arquitetura criada pela Arquitectonica. 
Faz sentido. O Fendi Château Residences é o primeiro empreendi-
mento imobiliário do mundo a ostentar o nome Fendi – sinônimo 
de luxo e elegância. 

E a conjunção de fatores não poderia ser mais bem sucedida. 
Juntou-se o refinamento do empreendedor imobiliário Château 
Group com a icônica representatividade do luxo e do bom gosto 
italiano da Casa Fendi com o charme da cidade de Surfside e o reco-
nhecimento de Miami como o epicentro de uma região que valoriza 
o que há de melhor em termos de beleza natural com o conforto de 
uma moderna metrópole.

Para fazer um passeio por esta maravilha do luxo e do confor-
to, convidamos Mariana Niro, uma das responsáveis pelas vendas 
do empreendimento. Ela começa enfatizando a localização do em-
preendimento, que está numa das áreas mais valorizadas de Miami 
– a três quarteirões de Bal Harbor, uma ilha de sofisticação na parte 
nobre da cidade.  “Em Surfside temos de tudo para a família, pe-
quenas boutiques, restaurantes incríveis, enfim, é uma extensão de 
Bal Harbor”, enfatiza a executiva de Vendas. “Além do mais, está 
super bem localizado entre o centro de Miami e Fort Lauderdale 

ao norte, com rápido acesso pela I 95”, complementa. Na verda-
de, Surfside é uma extensão de Bal Harbor, área nobre que está 
praticamente toda ocupada com construções. E Chateau Fendi fica 
praticamente ao lado do Bal Harbor Shopping. Dá até mesmo para 
ir à pé!

Ao falar sobre o Château Group, Mariana destaca tratar-se de 
um poderoso grupo de empreendedores imobiliários de origem ar-
gentina que se uniu à Casa Fendi, fundada em Roma em 1925, para 
viabilizar este monumento ao luxo e à funcionalidade com design 
by Fendi em colaboração com Fanny Haim. 

Diante da maquete, ela apresenta o Fendi Château Residences 
que possui 58 unidades distribuídas por 12 andares, com 100 me-
tros de extensão de praia à disposição de seus moradores. Antes de 
chegar à praia, porém, os residentes passam pela área externa onde 
há jardins bem cuidados, uma Jacuzzi, duas piscinas próximas à 
entrada e outras duas localizadas junto às 12 cabanas em um local 
privilegiado de onde se pode observar a praia de Surfside. Ali, tam-
bém há um bar para atender aos residentes e seus convidados. E 
estes ainda são atendidos por um competente serviço na praia, onde 
são montados guarda-sóis para abrigá-los.



88

Entrar no edifício, que conta com extrema segurança, é uma 
experiência deslumbrante. Depois de serem recebidos por mano-
bristas e porteiros, os residentes e convidados são recepcionados 
por serviços de concierge e estilo de vida ultra luxuosos concebidos 
pela Luxury Attaché, empresa de administração de estilo de vida. 
O serviço de concierge oferece serviços de luvas brancas e multilín-
guas o tempo todo aos moradores. 

Na área comum, há uma biblioteca, um bem equipado business 
center, um kids’ club para garantir a diversão da garotada e uma TV 
com tela grande. “Temos um fitness center equipado com o que há 
de mais moderno em termos de tecnologia e um spa com profis-
sionais de primeira linha e uma piscina térmica europeia, algo que 
poucos prédios de luxo têm à disposição, afirma Mariana.

O diferencial, porém, está em um área privativa para um jantar 
íntimo, com uma adega bem sortida. “Nossos moradores podem 
reservar esta sala de jantar e ter um restaurante privado com um 
chef disponível 24 horas por dia, sete dias da semana, que prepara 
saborosas refeições em uma cozinha gourmet. É só escolher o tipo 
de culinária predileta: italiana, grega ou japonesa”, realça a execu-
tiva de Vendas.

O luxo e a exclusividade estendem-se pelos apartamentos que 
vão de 333 a 700 metros quadrados. Em primeiro lugar, chega-se às 
unidades usando elevadores privativos. Os apartamentos têm três 
metros de altura e os terraços permitem uma visão panorâmica do 
Oceano Atlântico. 

As unidades têm piso com mármore Calacata. A cozinha gour-
met é um sonho. Equipada com eletrodomésticos da marca alemã 
Gaggenau com gabinetes Fendi é fascinante. Além do refrigerador 
e do freezer, do fogão e das gavetas de aquecimento, destaque para 
gabinete climático vertical para acomodar os vinhos.

Os banheiros têm um acabamento finíssimo, com gabinetes da 
marca brasileira Ornare. “Há um banheiro exclusivo para ele e ou-
tro para ela”, sublinha Mariana. Há, ainda, uma área reservada para 
alojar os empregados e uma lavanderia, além de entrada de serviço.

Diante de tanto luxo e exclusividade, é de se imaginar que os 
apartamentos sejam caríssimos. Segundo a executiva de Vendas, 
eles custam menos do que oferecem: “Os apartamentos começam 
a partir de US$6.3 milhões. O pé quadrado é de US$1.6 mil, 18% 
abaixo do valor de mercado na região!”  

As joias da coroa são as três coberturas de 1.130 metros quadra-
dos, que reúnem tudo de bom que as outras unidades oferecem e 
elevam tudo à máxima potência. A sofisticação consagra até mesmo 
um terraço com piscina exclusiva para deleite dos residentes e de 
seus convidados. O preço é para poucos: US$25 milhões. Entre-
tanto, apenas uma delas ainda está à venda, porque duas já foram 
adquiridas. Portanto, se você quiser fazer parte da realeza em Surf-
side, seja rápido e venha visitar Fendi Château Residences. “Aqui 
reunimos a privacidade da residência familiar com o conforto de 
um hotel de luxo”, define Mariana. É a mais absoluta verdade!
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The seductive waves of Surfside beach are reflected in the windows of the 
building conceived by the architecture created by Arquitectonica. This makes 
sense. The Fendi Château Residences is the first real estate complex in the world to 
bear the Fendi name which is synonymous with luxury and elegance. 

The factors could not have blended more successfully. They brought together 
the refinement of the Château Group real estate developer with the iconic represen-
tativeness of luxury and Italian good taste of Casa Fendi, the charm of the city of 
Surfside and the recognition of Miami as the epicenter of a region that appreciates 
what is best in terms of natural beauty with the comfort of a modern metropolis.

We invited Mariana Niro for a walk through this marvelous example of luxury 
and comfort. She began by stressing its location which is in one of the most highly 
valued areas of Miami – three blocks from Bal Harbor, an island of sophistication 
in the upmarket part of the city. “We have everything for the family in Surfside, 
small boutiques, incredible restaurants. It is actually an extension of Bal Harbor. 
Moreover, it is very well located between the center of Miami and Fort Lauderdale 
to the north, with quick access through the I 95 highway,” she said. Surfside really 
is an extension of Bal Harbor, an upscale area that is full of construction  projects. 
Chateau Fendi is virtually alongside the Bal Harbor Shopping which you can even 
reach by foot!

Mariana describes the Château Group as a powerful group of real estate de-
velopers from Argentina which joined Casa Fendi, founded in Rome in 1925, to 
bring about this monument to extravagance and practicality designed by Fendi in 
cooperation with Fanny Haim. 

Mariana showed a scale model of Fendi Château Residences that has 58 units 
distributed over 12 floors, with 100 meters of the beach available to its residents. 
However, before arriving at the beach, the residents pass through the outside area 
with well looked after gardens, a Jacuzzi, two swimming pools close to the entry 
and another two located besides 12 cabins in a privileged position with a view of 
Surfside beach. There is also a bar in this spot for the residents and their guests 
who are also looked after by an efficient team on the beach which has parasols 
providing shade.

Entering the building, which has strong security, is an eye-opening experience. 
After being greeted by parking attendants and doormen, residents and guests are 
received by the concierge service and experience an ultra-luxurious life style creat-
ed by Luxury Attaché, a life style managing company. The concierge service office 
offers residents white-glove, multi-lingual services around the clock. 

The communal area has a library, a well-equipped business center, a kids’ club 
to ensure the children enjoy themselves and a big-screen TV. “We have a fitness 
center equipped with the most modern items in terms of technology and a spa with 
top line professionals. We also have a European thermal swimming pool, some-
thing that few deluxe buildings have,” said Mariana.

The differential is seen in the private area where residents can have an intimate 
dinner, with a well-stocked wine cellar. “Our residents can reserve this room and 
have a private restaurant with a chef available 24 hours a day who prepares delicious 
meals in a gourmet kitchen, seven days a week. You only need to choose your favor-
ite cooking: Italian, Greek or Japanese,” added Mariana.

Luxury and exclusiveness extend to the apartments which measure from 333 to 
700 square meters. First we arrive at the apartments with private elevators. These 
apartments are three meters high and the terraces present a panoramic view of the 
Atlantic Ocean. 

They have Calacata marble floors. The gourmet kitchen is a dream and is 
equipped with Gaggenau brand electro-domestic appliances from Germany and 
captivating Fendi cabinets. One of the highlights, besides the refrigerator and 
freezer, stove and warming drawers, is the vertical climatic cabinet for storing wine.

The bathrooms have an ultra-sophisticated finishing with Brazilian brand 
Ornare cabinets. “There is an exclusive bathroom for him and another for her,” 
said Mariana. There is also an accommodation area for staff and laundry as well as 
a service entrance.

Faced with so much luxury and exclusiveness, one could imagine that the 
apartments would be extremely expensive. However, Mariana says that they cost 
less than what they offer. “The apartments begin at US$6.3 million. The price per 
square foot is US$1,600, 18% below the market value in the region!”  

The jewel in the crown are the three penthouses measuring 1,130 square me-
ters which bring together all the good aspects of the other units and raise every-
thing to the maximum potential. The sophistication rises even further, to a terrace 
with an exclusive swimming pool for the residents and their guests to enjoy. The 
price is not for everyone: US$25 million. However, only one is for sale as the other 
two have already been bought. So, if you want to become part of the royalty in Surf-
side, get a move on and visit Fendi Château Residences. “Here we bring together 
privacy of the family home with the comfort of a luxury hotel,” said Mariana. That 
is certainly true!

A real estate complex at Surfside is the first by Fendi in the world

info: Mariana Niro • +1 (305) 323-2806 • mariana.niro@elliman.com 
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surfside
Ruth K. Broad Bay Harbor 

1155 93rd St

Esta escola pública está entre 
as 60 melhores do estado, com 
rating 10. Ruth K. Broad Bay 
Harbor K-8 Center envolve 
estudantes, pais, professores 
e funcionários na missão de 
oferecer um ambiente segu-
ro e inovador para os alunos 
atingirem o máximo em sua 
formação acadêmica.

Fernatet as si atinus essint erro 
corestissit andi conse non nosa 
aditiusa nestem sus dolupis accatus 
soles nam ea sequos plit labore omnis 
estiunt occuptis magnimaios et, ullo 
cores dionseq uiaspid mos mossit pos 
quid molestias eicaect urehentio inum 
evelique adipicaerum rem qui rem.

Bal Harbor Grill
Bal Harbour Shops,  

9700 Collins Ave

The Grill at Bal Harbour ser-
ve pratos clássicos da culiná-
ria americana em um espaço 
moderno e excepcional, que se 
destacam pelos pratos elabo-
rados com ingredientes fres-
cos de cada estação. Destaque 
para o tuna tartare, o filé e o 
peixe do dia.

Fernatet as si atinus essint erro 
corestissit andi conse non nosa 
aditiusa nestem sus dolupis accatus 
soles nam ea sequos plit labore omnis 
estiunt occuptis magnimaios et, ullo 
cores dionseq uiaspid mos mossit pos 
quid molestias eicaect urehentio inum 
evelique adipicaerum rem qui rem.

Miami Country Day School  
601 NE 107th St

A escola tem mais de 1.300 es-
tudantes e o número de alunos 
em salas é de 8 a 24 dependen-
do do grau escolar. As anuali-
dades também variam de acor-
do com o grau e estão entre 
US$27 mil e US$35 mil.

Founded in 1938, Miami Country Day 
School has made itself into one of the pil-
lars of the community in South Florida. 
Through its emphasis on its core values of 
honor, respect, wisdom, and compassion 
each graduate from its diverse 1,220 strong 
student body spanning pre-K through grade 
12 leaves the school exceedingly prepared 
to face life’s many challenges. Tuition costs 
vary depending on grade attending with 
prices ranging from $27,000-35,000.

Le Zoo 
Bal Harbour Shops,  

9700 Collins Ave #135

Esta brasserie francesa lembra 
cafés de Paris e praias de St. 
Tropez. O menu tem clássicos 
dos bistrôs como filé com fri-
tas e truta amandine e um le-
que de pratos que celebram os 
sabores frescos e intensos do 
Mediterrâneo. 

Fernatet as si atinus essint erro 
corestissit andi conse non nosa 
aditiusa nestem sus dolupis accatus 
soles nam ea sequos plit labore omnis 
estiunt occuptis magnimaios et, ullo 
cores dionseq uiaspid mos mossit pos 
quid molestias eicaect urehentio inum 
evelique adipicaerum rem qui rem.
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by mariana niro

Carpaccio 
Bal Harbour Shops,  

9700 Collins Ave #135

Culinária combinada com ser-
viço fenomenal em ambiente 
vibrante compõem a experiência 
de jantar no Carpaccio. As mas-
sas são excepcionais e podem 
ser acompanhadas por entradas 
como Carciofi Farciti, alcachofra 
fresca recheada com cremoso 
queijo fontina, ou pela especiali-
dade da casa, o Carpaccio. 

Fernatet as si atinus essint erro 
corestissit andi conse non nosa 
aditiusa nestem sus dolupis accatus 
soles nam ea sequos plit labore omnis 
estiunt occuptis magnimaios et, ullo 
cores dionseq uiaspid mos mossit pos 
quid molestias eicaect urehentio inum 
evelique adipicaerum rem qui rem.

Makoto 
Bal Harbour Shops,  

9700 Collins Ave #135

O chef Makoto Okawa criou 
um menu especial com a culi-
nária japonesa. Ele pega re-
ceitas clássicas e reinventa-as 
caprichosamente, espetos cozi-
dos sobre o carvão robata são 
complementados com coque-
téis e saquês, tanto no restau-
rante como no sushi bar.

Fernatet as si atinus essint erro 
corestissit andi conse non nosa 
aditiusa nestem sus dolupis accatus 
soles nam ea sequos plit labore omnis 
estiunt occuptis magnimaios et, ullo 
cores dionseq uiaspid mos mossit pos 
quid molestias eicaect urehentio inum 
evelique adipicaerum rem qui rem.

Café Ragazzi
9500 Harding Ave

O cantor Ricardo Montaner 
e sua esposa Marlene são os 
donos do Cafe Ragazzi, toca-
do por seu filho Hector e pela 
nora Paola. O restaurante pos-
sui uma variedade de pratos 
tradicionais e contemporâneos 
da culinária italiana e seleta 
carta de vinhos.

Fernatet as si atinus essint erro 
corestissit andi conse non nosa 
aditiusa nestem sus dolupis accatus 
soles nam ea sequos plit labore omnis 
estiunt occuptis magnimaios et, ullo 
cores dionseq uiaspid mos mossit pos 
quid molestias eicaect urehentio inum 
evelique adipicaerum rem qui rem.

Bal Harbour Shops
9700 Collins Ave

Este shopping mall é consi-
derado um dos mais elegantes 
centros de compras da região 
de Miami. Boutiques dos me-
lhores estilistas ao lado de 
grandes magazines, restauran-
tes finos e várias opções de joa-
lherias estão em um local que 
deve ser visitado.

Fernatet as si atinus essint erro 
corestissit andi conse non nosa 
aditiusa nestem sus dolupis accatus 
soles nam ea sequos plit labore omnis 
estiunt occuptis magnimaios et, ullo 
cores dionseq uiaspid mos mossit pos 
quid molestias eicaect urehentio inum 
evelique adipicaerum rem qui rem.
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Grupo sul-americano finca  
raízes em Miami
   South American group 
sets down roots in Miami

by Mariana Niro
+1 (305) 323-2806

mariana.niro@elliman.com 
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sunny isles
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in Miami Magazine - SUNNY ISLES
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“Miami hoje é reconhecida como uma das cidades mais cos-
mopolitas do mundo.” O autor desta declaração chama-se Manuel 
Grosskopf, presidente do Château Group, uma companhia de em-
preendimentos imobiliários que surgiu há 45 anos em Buenos Aires 
e agora está investindo forte no Sul da Flórida com edifícios de alto 
luxo, seguindo a tendência iniciada na capital portenha e também 
em Punta Del Este, no Uruguai.

Segundo Grosskopf, a companhia começou com seu pai, Ser-
gio, adquirindo imóveis residenciais em Buenos Aires. Depois, pas-
sou a comprar lojas e galerias comerciais e, por fim, levou à Argen-
tina o novo conceito de shopping mall. O grupo é proprietário do 
Shopping Mall Alto Palermo e do Shopping Mall Alto Avellaneda.  
Sua experiência fez com que os controladores da Zara confiassem 
ao grupo a administração de seus imóveis no país sul-americano.  O 
próximo passo foi a construção de prédios de luxo em Buenos Aires 
e em Punta del Leste. 

O crescimento e o faro para os negócios imobiliários despertou 
o interesse do grande investidor George Soros que firmou parceria 
com a família Grosskopf. Assim, a partir de 1998, com mais mus-
culatura, o caminho natural foi a vinda para os EUA, com ênfase 
nas propriedades localizadas em Sunny Beach Isles. Dessa forma, 
foram construídos o Château Fendi (leia matéria nesta edição) e o 
Château Residences, ambos em Sunny Isles. 

Para a família Grosskopf, porém, não bastava entrar em um 
mercado mais competitivo. Era preciso fazer a diferença. Por isto, 
trouxeram para Miami o conceito aprovado na Argentina e no 
Uruguai, que é construir prédios com excelentes acabamentos, e 
cuidados com os mínimos detalhes. “Além disto, treinamos inten-
samente nossos funcionários e eles acabem sentindo-se como parte 
de nossa família”, enfatiza Manuel Grosskopf.

Acreditando firmemente no desenvolvimento do mercado de 
Miami, o grupo está começando a construir o Ritz-Carlton em 
Sunny Isles, em sociedade com outro grupo desenvolvedor imobi-
liário, e já há planos para outro edifício em Sunny Isles. O projeto 
prevê a construção de duas torres de quase 500 unidades em uma 
área de cinco acres e foi confiado à UN Studio, de Amsterdam, um 
dos mais conceituados escritórios de arquitetura da Europa.

Futuramente, também será lançado um projeto revolucionário 
na área de Downtown Miami, ao lado do American Airlines Arena 
e perto do Adrienne Arsht Center. “Construiremos um complexo 
de três torres, que vai reunir um hotel de luxo, um prédio comercial, 
com lojas e restaurantes, e outro residencial. Isto vai revolucionar a 
região”, revela o empresário que respira mercado imobiliário. Certe-
za de sucesso? Ele mesmo tem a resposta: “Seguimos a máxima do 
real estate: location, location, location”.

Grupo imobiliário proveniente da Argentina entrou com tudo  
no desenvolvimento de edifícios de luxo no Sul da Flórida



100



101

Já construído e habitado com algumas famílias, o Château Re-
sidences é um prédio projetado com estilo náutico, para que todas 
as vistas dos apartamentos permitam a visualização da cidade, do 
oceano e do Gilbert Samson Oceanfront Park e recebam sol o tem-
po todo. O fato de estar ao lado do parque também dá a certeza de 
que não haverá outro edifício ao lado.

Para saber mais sobre o Château Residences, a representante de 
Vendas, Mariana Niro, percorreu o prédio de luxo, que impressiona 
já em sua imponente entrada, com materiais de alto padrão como 
mármore Calacatta e madeira na área comum que contempla um 
restaurante e o lounge. São 33 andares e apenas 81 unidades, com 
serviço de piscina e de praia para os moradores. Há ainda uma área 
com 2.200 metros quadrados reservados à academia de ginástica, 
spa masculino e feminino super equipados com sauna seca e úmida 
e área para massagem, salão de beleza, Jacuzzi térmica, cinema pri-
vé, com 14 poltronas que possuem até mesmo um suporte em ônix 
para manter a bebida fria.

A área social tem uma cozinha bem equipada, uma adega com 
mini depósitos individuais que permite a cada condômino guardar 
até 12 garrafas de vinho e mantê-las seguras. Há ainda uma sala de 
jogos/lounge e uma sala reservada para os amantes de charutos. No 

final, há um salão de festas que pode abrigar até 200 pessoas.
Nos apartamentos, as cozinhas italianas Snaidero também 

possuem eletrodomésticos de primeira classe das marcas Wolf, 
Bosch e Subzero e os banheiros têm mármore Calacatta no piso 
e nas paredes. Os apartamentos são entregues como status de-
corator ready, ou seja, o comprador é responsável pela instalação 
do piso. “Basta trazer o decorador, instalar o piso e se mudar 
para cá”, esclarece Mariana. Pelo menos, os moradores terão um 
vizinho famoso, pois Felipe Massa, ex-piloto de Fórmula 1, é pro-
prietário de uma unidade.

Viver no Château Residences reúne a vantagem de morar em 
casa e ter serviços de um hotel de luxo. Pode-se contar até mesmo 
com um serviço de concierge de primeira classe. A chefe do Con-
cierge, Natacha Napotnik, atua há 15 anos no segmento de hotela-
ria e encontra aquilo que o morador quiser. “Atendemos qualquer 
pedido dos nossos moradores, desde aluguel de barcos e carros de 
luxo até aquisição de ingressos para shows e eventos esportivos”, 
garante Natacha. Se você sonha em pilotar uma Ferrari ou Lam-
borghini no Autódromo de Homestead, considere-se atendido. Na-
tacha providencia isto para você, enquanto sua esposa participa de 
desfiles exclusivos nas lojas mais badaladas do Design District.

Château Residences, ao lado do parque e de frente para o mar
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Argentinean real estate developer puts all its efforts into 
developing luxury buildings in South Florida

“Miami is now acknowledged to be one of the most cosmopolitan cities in the 
world,” says Manuel Grosskopf, president of the Château Group, a real estate devel-
opment company that was founded 45 years ago in Buenos Aires. It is now invest-
ing heavily in South Florida with high-end buildings, following the movement that 
got underway in the Argentinean capital and also in Punta Del Este in Uruguay.

The company, set up by Grosskopf ś father Sergio, began by acquiring residen-
tial buildings in Buenos Aires. It then started to buy stores and commercial galler-
ies and eventually introduced the new concept of the shopping mall to Argentina. 
The group owns the Shopping Mall Alto Palermo and Shopping Mall Alto Avella-
neda.  Its experience led the controllers of Zara to trust the group to administer its 
properties in Argentina. The next step was to construct luxury buildings in Buenos 
Aires and Punta del Leste. 

The growth and business acumen aroused the interest of mega-investor 
George Soros who formed a partnership with the Grosskopf family. Therefore, 
with the group now in stronger shape in 1998 its natural destination was the United 
States where it concentrated on properties in the Sunny Beach Isles. It built the 
Château Fendi (see article in this issue) and the Château Residences, both of which 
are in Sunny Isles. 

However, it was not enough for the Grosskopf family to enter a more com-
petitive market. It needed to make the difference. To do so, it brought the concept 
that had worked so well in Argentina and Uruguay to Miami. This was to construct 
buildings with outstanding finishing and take care with the smallest details. “Fur-
thermore, we also give our employees intensive training and they end up feeling as 
if they were part of our family,” Manuel Grosskopf adds.

The group is a firm believer in the growth of the Miami market and is starting 
to construct the Ritz Carlton in Sunny Isles, in partnership with another real estate 
development group and also has plans for another building in Sunny Isles. The 
project involves the construction of two towers consisting of almost 500 units in 
an area of five acres which is being designed by UN Studio in Amsterdam, one of 
the most highly-regarded architectural firms in Europe.

A revolutionary project will also be launched in the future in Downtown Mi-
ami, next to the American Airlines Arena and near the Adrienne Arsht Center. 
“We will build a complex of three towers which will bring together a luxury hotel, 
a commercial building, with stores and restaurants, and another residential. This 
will revolutionize the region,” says Grosskopf who lives for the real estate market. 
Is he sure it will be a success? His answer: “We are following the real estate maxim: 
location, location, location”. 

Château Residences, next to the park and in front of the sea

Château Residences, which has already been built and occupied by some fam-
ilies, was designed in nautical style so that all the views from the apartments pro-
vided views of the city, the ocean and the Gilbert Samson Oceanfront Park and 
received the sun all day long. Being next to the park also ensured no other building 
would be constructed next door.

To get to know more about the Château Residences, the sales representative, 
Dorith Ness, walked around the deluxe building which already impresses with its 
imposing entrance made with top class materials such as Calacatta marble and 
wood in the communal area which includes a restaurant and the lounge. There are 
33 floors and only 81 units, with swimming pool and beach service for the resi-
dents. There is also an area covering 2,200 square meters reserved for the gym, a 
male and female spa which are well equipped with a dry and wet sauna and massage 
area, beauty salon, hot Jacuzzi, private cinema with 14 armchairs that even have an 
onyx support to keep drinks cold.

The social area has a well-equipped kitchen, a wine cellar with individual mini 
storage deposits which allow each condominium member to store up to 12 bottles 
of wine and keep them secure. There is also a games room/lounge, a room reserved 
for cigar lovers and a party room that can host up to 200 people.

The apartments have Italian kitchens by Snaidero which have first-class Wolf, 
Bosch and Subzero brand electro-domestic appliances and the bathroom have 
Calacatta marble on the floor and walls. The apartments are handed over as status 
decorator ready, i.e. the buyer is responsible for installing the floor. “All you need 
to do is bring in the decorator, install the floor and move here,” says Dorith. The 
residents even have a famous neighbor as the former Formula-1 driver Felipe Massa 
owns an apartment.

The Château Residences combines the advantage of living at home and having 
the services of a luxury hotel. Residents can even rely on a first-class concierge 
service. The head of the  Concierge area, Natacha Napotnik, has been operating in 
the hotel segment for 15 years and obtains whatever the resident wants. “We meet 
any request from our residents, from renting boats and luxury cars to acquiring 
tickets for shows and sporting events,” she says. If you dream of driving a Ferrari or 
Lamborghini in the Homestead Autodrome, consider it done. Natacha will provide 
this for you while your wife will take part in exclusive fashion shows in the coolest 
stores in the Design District.

info: Mariana Niro • +1 (305) 323-2806 • mariana.niro@elliman.com 
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Onde luxo e estilo se encontram
Where luxury and style meet

by Mariana Niro
(305) 323-2806

mariana.niro@elliman.com 
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Privacidade. Esta palavra resume o conceito que norteia The Estates at Acqualina, 
localizado em Sunny Isles Beach, no Sul da Flórida. No hall de entrada, o visitante sen-
te que luxo e estilo combinam-se à perfeição com as residências mais finas do mundo, 
como define a publicidade do Trump Group, comandado por Eddie, Jules e Stephanie 
Trump. Que fique claro, este Trump Group não tem nada a ver com Donald Trump, 
o excêntrico magnata dos imóveis que foi eleito o novo presidente dos Estados Unidos 
da América.

Estacionar seu automóvel ao lado de carros Rolls Royce que ficam dispostos à porta 
da entrada é comum em The Estates at Acqualina, que fica ao lado do Acqualina Resort 
& Spa – vencedor dos prêmios Forbes Travel Guide Five-Star e AAA Five-Diamond 
Hotel, e também distinguido pelo Trip Advisor como o mais luxuoso hotel em frente à 
praia nos Estados Unidos continental.

Pois bem, é esse padrão que prevalece no The Estates at Acqualina, que se incorpora 
a outros edifícios e ao hotel para formar um conjunto de luxo em Sunny Isles, com 100 
metros de praia praticamente exclusiva para deleite de seus moradores. O edifício se 
destaca como o Esplendor do Mar, em razão de sua imponência e de tudo que oferece.

Os desenvolvedores imobiliários Jules e Eddie não economizaram na elegância. 
Para cuidar do design dos espaços de convivência nas duas torres do projeto imobi-
liário, eles convidaram o famoso estilista Karl Lagerfeld. Embora não seja arquiteto 
ou designer de interiores, Lagerfeld ficou entusiasmado com o convite e trouxe para o 
lobby a criatividade e a elegância que marcam suas criações no segmento de alta costura.

Esse é apenas mais um detalhe dentro do conjunto que torna The Estates at Ac-
qualina um local para os privilegiados na Villa Acqualina – uma área de 4.500 metros 
com muitas atividades criadas para entreter os moradores e seus convidados. A Villa 
Acqualina, na verdade, é um clube com diversão para todas idades. Há desde um rinque 
de gelo para esquiar, quatro pistas de boliche, simuladores de golfe e de Fórmula Um, 
uma sala para negociar ações em Wall Street, cinema com telão, sala com várias mesas 
de bilhar, área de jogos para crianças e adolescentes, local para relaxar e centro de revi-
goramento, além de um super bem equipado fitness center.

As atividades externas são tão intensas como as internas. Os residentes que gostam 
de praticar esportes não têm do que se queixar. Lá, eles podem jogar futebol, bas-
quetebol, bocha e e ainda caminhar e fazer jogging em meio a jardins bem cuidados 
com gazebos e áreas específicas que inspiram até mesmo a prática de ioga e meditação. 
Podem também caminhar com seus cães em um parque inspirado em clássicas villas 
italianas e francesas. Várias piscinas com cabanas privativas permitem o relaxamento 
sob o cálido sol da Flórida. A excelência de serviços sai do espaço do condomínio de 
luxo e se estende até a praia, onde há um simulador de surfe, serviço de toalhas e cadei-
ras e de bebidas. Enfim, serviço 5 estrelas para as estrelas que vivem lá, assim como os 
restaurantes instalados no local.

Padrão de hotel 5 estrelas  
em residências que superam  

todas expectativas

in Miami Magazine - SUNNY ISLES
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O serviço no The Estates at Acqualina é de altíssimo nível, com segurança e mano-
bristas 24 horas do dia, House Rolls Royce, Concierge para residentes, além de serviços 
disponíveis sob contratação como limpeza de residência, refeição servida no aparta-
mento, programadores infantis, babás para crianças e animais de estimação, lavanderia, 
limousine e motorista, e spa ESPA.

A concepção arquitetônica ficou a cargo do Escritório de Arquitetura CFE, de 
Cohen, Freedman, Enciona & Associates. Eles captaram perfeitamente o conceito vi-
sualizado pelos desenvolvedores imobiliários e as torres erguem-se imponentes desta-
cando-se entre os vários prédios de luxo que se perfilam na Collins Avenue. A deco-
ração das áreas internas foi feita pelo STA Architectural Group, baseado na Flórida, e 
por Reddymade Architecture and Design, comandado por Suchi Reddy de New York.

Os apartamentos são fantásticos e de frente para o mar, com vistas impressionantes. 
As cozinhas possuem aparelhos Gaggenau, incluindo fogão de quatro bocas com forno, 
forno micro-ondas e máquina de lavar louça, refrigerador/freezer Sub-Zero, armários 
europeus com luzes sob o balcão, bancadas de granito com respingo completo, distri-
buidor instantâneo de água fria e quente, eliminação de lixo de alta potência e micro-
-ondas independentes. Nos elegantes banheiros das suítes master, há paredes de már-
more, bancadas de mármore importadas, torneiras de designer de alto padrão cabeça 
de chuveiro que permite um banho revigorante, além de destaques da janela decorativa, 
privadas da marca Kohler e bidê alongados, assim como banheira de hidromassagem 
de luxo.

Os dois prédios de 50 andares e 265 unidades serão lançados em 2020. Há opções 
para todos os gostos e bolsos. De US$ 3.9 milhões a US$ 9 milhões. Já as coberturas 
custarão US$ 40 milhões. Por tudo o que oferece, The Estates at Acqualina vem ten-
do boa procura. Como comentou o presidente Michael Goldstein a Mariana Niro, “o 
que oferecemos é algo bem especial que une qualidade de acabamento, luxo, elegância, 
privacidade e um serviço 5 estrelas pouco visto em residências”. Até mesmo o craque 
Lionel Messi, do Barcelona, está consultando seu agente imobiliário para adquirir uma 
unidade no The Estates at Acqualina. Claro, comprar uma unidade aqui é jogada de 
craque e um golaço!
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Privacy is the word that sums up the concept behind The Estates at Acquali-
na, located in Sunny Isles Beach in South Florida. In the entrance hall, the visitor 
feels that luxury and style combine perfectly in the finest homes in the world, as 
the Trump Group describes them in its advertising. It should be pointed out that 
this group is led by Eddie, Jules and Stephanie Trump and has nothing to do with 
Donald Trump, the unconventional real estate magnate who was recently elected 
the president of the United States.

Parking your vehicle besides a Rolls Royce at the entrance is common at The 
Estates at Acqualina. It is next to the Acqualina Resort & Spa – winner of the 
Forbes Travel Guide Five-Star and AAA Five-Diamond Hotel prizes and also 
hailed by Trip Advisor as the most luxurious beachside hotel in the continental 
United States.

This is the standard that prevails at The Estates at Acqualina which is incorpo-
rated with other buildings and the hotel to create a deluxe grouping in Sunny Isles, 
with 100 meters of virtually exclusive beach for the enjoyment of its residents. The 
building stands out as the Splendor of the Sea thanks to its imposing presence and 
everything it offers.

The developers Jules and Eddie spared no pains when it came to elegance. 
They invited the famous stylist Karl Lagerfeld to design the living space of the 
complex ś two towers. Although Lagerfeld is not an architect or interior designer, 
he was excited by the invitation and brought the creativity and elegance that mark 
his creations in the haute couture segment to the lobby.

This is just one more detail within the complex that has made The Estates at 
Acqualina a place for the privileged few in the Villa Acqualina – an area of 4,500 
square meters with many activities to entertain the residents and their guests. Villa 
Acqualina is actually a club with entertainment for all ages, ranging from an ice 
rink, four bowling alleys, golf and Formula One simulators, a room to trade shares 
on Wall Street, a wide-screen cinema, room with billiard tables, games area for 
children and teenagers, a place to relax and a reinvigoration center, as well as a 
well-equipped fitness center.

The outdoor activities are as intense as those indoors. Those residents who 
like to practice sports have nothing to complain about. They can play soccer, bas-
ketball, bocce ball and also walk and jog among the well-tended gardens with their 
gazebos and special areas that inspire yoga and meditation. They can also take 
their dogs for a walk in a park that was inspired by classic Italian and French villas. 

There are a number of swimming pools with private cabins to relax in under the hot 
Florida sun. The excellent service extends from the luxury condo area to the beach 
where there is a surf simulator, towel and chair and drinks services. Basic five-star 
service is on tap for the stars who live there as well as in the restaurants.

Service at The Estates at Acqualina is of the highest level, with 24-hour se-
curity and parking, a House Rolls Royce, Concierge for residents, along with out-
sourced house cleaning services, meals served in the apartment, children ś pro-
gram organizer, babysitters for children and pets, laundry, limousine and driver 
and an ESPA spa.

The architectural concept was created by CFE Architects, Cohen, Freedman, 
Enciona & Associates. They grasped the idea of the developers perfectly and the 
impressive towers stand out among the luxury buildings in Collins Avenue. The 
internal decorations were carried out by the STA Architectural Group, based in 
Florida, and by Reddymade Architecture and Design, headed by Suchi Reddy of 
New York.

The apartments are fantastic and have impressive views overlooking the sea. 
The kitchens have Gaggenau appliances, including a stove with four burners and 
oven, microwave and washing machine, Sub-Zero refrigerator/freezer, European 
cupboards with under cabinet lights, splash proof granite worktops, instant hot and 
cold running water, high speed trash disposal and stand-alone microwaves. The 
elegant bathrooms of the master suites have high marble walls, imported marble 
tops, designer faucets of a high standard, shower heads that allow an invigorating 
wash along with outstanding decorative windows, Kohler toilet bowls with elon-
gated bidet and a deluxe hydro-massage bathtub.

The two buildings have 51 floors and contain 242 units and will be launched in 
2020. There are options for all tastes and wallets ranging from US$ 3.9 million to 
US$ 9 million. The penthouses will cost US$ 40 million. As The Estates at Acqua-
lina has so much to offer, there has been a good response. The company president 
of sales Michael Goldstein says, “What we are offering is something really special 
which brings together the quality of the finishing, luxury, elegance, privacy and 
a five-star service that is seldom seen in residences”. Even Barcelona soccer star 
Lionel Messi is consulting his real estate broker about acquiring an apartment at 
The Estates at Acqualina. Of course, buying a unit displays the kind of talent that 
leads to a great goal!

Five-star hotel standards in homes that exceed expectations

info: Mariana Niro • +1 (305) 323-2806 • mariana.niro@elliman.com 
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Baires grill 
1116 Lincoln Rd Mall

sunny Isles

Il Mulino
Acqualina Resort & Spa,  

17875 Collins Ave

Localizado no Acqualina, a rica 
culinária tem forte influência ita-
liana. O menu é o balanço per-
feito entre o ambiente informal 
e chique, com pratos como Sal-
mon Carpaccio e Tuna Tartare, 
saladas frescas, massas feitas na 
casa, Grilled Shrimp Scampi e 
Chicken in Crosta. 

Intracoastal Kids Academy
3617 NE 163rd St

Escola infantil que promove 
uma variedade de experiências 
de ensino para atender às ne-
cessidades educacionais e emo-
cionais e ajudar no importante 
papel que as crianças desempe-
nharão nas gerações futuras. 
Custa US$ 160 por semana.

Preschool which emphasizes a 
“Creative Curriculum” which 
focuses not only on a child’s scholastic 
growth but also their emotional needs 
during this critical stage of childhood 
development. Cost: $160 per week.

Located in Acqualina, the Italian 
restaurant is ready to serve all 
comers in its dining room which 
gracefully maintains the balance 
between casual and posh. Dishes 
such as the Salmon Carpaccio 
and Tuna Tartare, fresh salads, 
homemade pasta, Grilled Shrimp 
Scampi, and Chicken in Crosta are 
sure to get the mouth watering.

Le Petit Papillon  
Montessori School 

1021 Biarritz Dr

Não só oferece aos estudantes 
a melhor educação Montessori 
em Miami Dade como também 
incorpora enriquecimento cul-
tural para estimular pensamen-
to natural analítico e crítico de-
les. E concentra sua atenção no 
ambiente e nos programas que 
beneficiam as experiências de 
aprendizado da criança.

Representing the height of Montessori 
education in Miami-Dade County, a 
big part of the school’s approach to 
teaching is to stimulate analytical 
and critical thinking through 
cultural enrichment. The students 
enjoy an environment which is highly 
conducive to learning and programs 
which promise to produce happy and 
well-rounded children.

Gastronomia argentina é reco-
nhecida mundialmente por suas 
famosas parilladas (churrasco) e 
lendários cortes de carne. Como 
o próprio nome indica, Baires 
Grill Argentinean Steak House 
oferece uma excepcional varie-
dade de carnes preparadas com 
um toque de tempero e aquelas 
características apaixonantes da 
América do Sul.

Argentine cuisine is known 
worldwide for its famous barbecues 
and legendary cuts of meat. As 
its name suggests, Baires Grill 
Argentinean Steak House offers an 
exceptional variety of meats prepared 
with a dash of seasoning and all those 
delicate touches that we all know and 
love which make South America 
such a bedazzling place.    
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by mariana niro

Miami Juice
18660 Collins Ave #101

No mundo atribulado de hoje, 
o restaurante oferece comida 
de qualidade em uma atmos-
fera confortável e relaxante. 
Os pratos abundantes são nu-
tritivos, além de deliciosos e 
saudáveis. Cada refeição é pre-
parada para criar aromas e sa-
bores que satisfazem o apetite 
dos clientes. 

In today's turbulent world, this 
restaurant presents itself as an 
oasis. Its delightful dishes served in 
a comfortable and relaxing setting 
are sure to be the respite from the 
rat race which calls us back time and 
time again. The generous portions 
are nutritious as well as delicious 
and healthy. Each meal is prepared 
to produce aromas and flavors which 
will take the customer to rapture.

iPic Theaters
Intracoastal Mall,  

3701 NE 163rd St

Ir ao cinema ainda é um progra-
ma legal. Afinal quem não gosta 
de pipoca com refrigerante? Viva 
uma experiência incrível no iPic 
Theaters, onde a tecnologia colo-
ca os espectadores no centro do 
drama ou da aventura e provoca 
sensações indescrítiveis.

iPic Theaters throws a wrench into 
the formulaic practice of theatergoing. 
At iPic Theaters, guests are thrust 
into the action as modern technolog y 
allows movie buffs to experience 
sensations which transcend sight and 
hearing.

Kabobji
Oleta Town Center,  
3055 NE 163rd St

Localizado em North Miami 
Beach, serve a mais autêntica 
culinária do Oriente Médio des-
de 2008 no Sul da Flórida. A casa 
oferece tradicionais sabores liba-
neses e o menu inclui Shawar-
mas, Grilled Kabobs, Ghallabas 
e Kibbeh, entre outras delícias.

Located in North Miami Beach, this 
exotic establishment has been feeding 
South Florida the most authentic 
Middle Eastern eats since 2008. 
The Lebanese restaurant has a menu 
which includes traditional favorites 
such as Shawarmas, Grilled Kabobs, 
Ghallabas, and Kibbeh.

Miami Auto Museum
North Building,  

2000 NE 146th St

Miami Auto Museum da Dezer 
Collection é o maior e mais eclé-
tico museu de transporte priva-
do do mundo. Além dos carros 
mais raros, o visitante pode tam-
bém ver a coleção mais incrível 
de motocicletas, bicicletas, ciclo-
motores e maior coleção privada 
de modelos Vespa.

Miami Auto Museum at the 
Dezer Collection is the largest and 
most eclectic private transportation 
museum in the world.  In addition to 
the rare cars, visitors can also expect 
to see the most incredible collection of 
motorcycles, bicycles, mopeds as well 
the most remarkable collection of 
private Vespa models anywhere.



118

The one place for you to live  
life to its fullest

Viver bem tem nome e endereço

by Mariana Niro
+1 (305) 323-2806

mariana.niro@elliman.com 
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Empreendimento que reúne classe, conforto, 
segurança em uma das melhores cidades 
dos EUA é muito procurado por famílias 

que buscam espaço, tranquilidade e casas 
espaçosas com arquitetura moderna

in Miami Magazine - weston
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Se você procura um lugar calmo, bonito, charmoso e um condo-
mínio com casas grandes construídas com estilo arquitetônico moder-
no, Botaniko Weston é a comunidade ideal. “É a cidade mais segura e 
oitava do país melhor para se morar nos EUA. Muito urbanizada, tem 
seis parques, onde as famílias podem levar as crianças, clube de golfe, 
de tênis e várias atividades para famílias. Sua receita supera em mais 
do que o dobro àquela auferida em Miami e aqui em Weston estão as 
escolas públicas classificadas entre as melhores do país e a escola priva-
da American Heritage, considerada a nº 1 do país”, assegura Mariana 
Niro, executiva de Vendas responsável  pela comercialização do último 
empreendimento deste tipo na cidade. 

A visão do incorporador em transformar comunidades chegou ao 
climax no Botaniko Weston. A empresa oferece várias opções de pro-
jetos, com criações de dois famosos arquitetos - o americano Chad 
Oppenheim, detentor de 65 prêmios internacionais de arquitetura, 
e dono da Oppenheim Architecture + Design, e o cubano Roney J. 
Mateu, da Faia, Mateu Architecture -, para satisfazer os gostos mais 
exigentes. “Procuramos construir o que há de melhor, nos locais mais 
valorizados de um bairro a fim de criar uma fundação para uma co-

munidade excepcional”, afirma David Martin, diretor do Terra Group. 
Weston encaixa-se perfeitamente nesse conceito. Esse lugar de pra-

zeres simples e beleza natural está atraindo pessoas vindas de outros 
estados americanos e de outros países que vem morar aqui. Botaniko é 
a primeira construção do Terra Group em uma comunidades de casas 
em Broward, com projetos modernos de arquitetura em uma área de 
2.200 acres perto do Parque Nacional dos Everglades.

A concepção agradou bastante à David Martin e os clientes tam-
bém adoraram esta transformação, com diferentes modelos. O con-
ceito de Jefrë leva o paisagismo para dentro das casas, algo novo em 
Weston, que segue o padrão de arquitetura tradicional. “Estas casas 
são encontradas mais perto da praia”, informa Mariana, para comple-
tar: “O pessoal adora arquiteturas modernas, sobretudo os brasileiros, 
que valorizam bastante o acabamento luxuoso presente nas casas, que 
medem entre 600 e 900 metros quadrados”.

A área fica em uma localização excepcional em frente ao campo de 
golfe. As casas obedecem ao estilo boutique em comunidade fechada, 
com segurança 24 horas nos 365 dias do ano, portão de entrada com 
guardas em uma cidade onde a área verde e o estilo de vida familiar 
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se tornaram uma forma de viver para seus residentes. “Os clientes podem encontrar nove 
diferentes opções. Muitas têm piscinas, casas de verão, luminosidade natural, acabamentos 
de cozinha com materiais finos, eletrodomésticos de primeira linha, bancada em quartz, 
gabinetes italianos, e pés direitos altíssimos. O cliente pode também escolher diferentes 
cores e todos quartos possuem suítes. Os vidros são fabricados para resistir aos furacões. Há 
casas de um e dois andares, quarto para escritório e sala de jogos. As casas são inteligentes 
e permitem até mesmo que a temperatura do ar condicionado seja controlada no ambiente 
que cada pessoa preferir”, explica didaticamente a executiva de Vendas.

O projeto de casas personalizadas conquistou inclusive os arquitetos. Chad Oppenheim 
definiu assim o que imaginou para essa comunidade: “Para Botaniko Weston, criamos uma 
arquitetura que celebra o ambiente tropical, casas elaboradas que em cada detalhe são verda-
deiramente adaptadas para se viver bem tanto do lado interno quanto do externo. Luz, água 
e céu integram o projeto da mesma maneira que os materiais de qualidade usados. Weston 
é um local idílico e pacífico, no entanto, também oferece todos excelentes elementos apara 
uma vida energética.”

Roney J. Mateu também foi enfático: “Ao empregarmos o vocabulário minimalista das 
formas modernas, deixamos o clima tropical e o paisagismo – e o estilo de vida que eles 
criaram – vir em primeiro plano e nossas construções surgem como uma moldura para os 
rituais da vida diária”.
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As casas, além de belas, são entregues completamente prontas, inclusive com câmeras 
de segurança. Há ainda área para bar, vistas para o lago ou para o jardim. Todas casas têm 
janelas amplas com vidros do piso ao teto para que os moradores possam desfrutar da be-
leza do local. Ah, o lago é artificial, mas água fica em constante movimento para evitar a 
concentração de mosquitos. 

Para completar o time de feras envolvidos na concepção do Botaniko Weston, foi cha-
mada a V Starr, empresa de decoração de espaços de interiores fundada por Venus Williams, 
ex-campeã de tênis dos principais torneios do mundo. E Venus participa realmente do dia 
a dia da V Starr, pois ama decoração e se dedica bastante à companhia criada por ela em 
2002, após ter feito um curso especializado na Escola de Artes de Fort Lauderdale. Seus 
ambientes são tão impactantes como as jogadas executadas nas mais badaladas quadras de 
tênis do planeta. 

O importante nesse condomínio é que as pessoas podem comprar residências de alto pa-
drão, projetadas por arquitetos reconhecidos, com designs exclusivos, acabamentos de luxo, 
muita luminosidade natural, paisagismo, em uma cidade ímpar por um preço bem acessível 
(menos de US$300 dólares o m2)!

“Aqui tudo está pronto, o cliente só precisa trazer a mobília”, afirma Mariana Niro.
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“We seek to ‘build better,’ enhancing  
the best parts of a neighborhood to create  

a foundation for an exceptional community.”

– David Martin

“Weston is idyllic and peaceful, but still offers  
all of the optimal elements for energetic living.”

– Chad Oppenheim
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Residences at Botaniko Weston embrace the unique character of their 
surroundings. These extraordinary spaces designed by Chad Oppenheim and 
Roney Mateu, are not limited by their walls and windows – rather, they strive for 
harmony between the indoors and out.  A generous use of glass brings light into 
the home and offers soothing views of the outdoors.  Gracious interiors feature 
natural textures and colors throughout, for a relaxed yet upscale atmosphere. These 
are interiors created with an eye toward peace – so you can keep yours on what’s 
most important.

 Imagine a family-oriented, master-planned community that takes an energetic 
approach to the everyday. Residents of the 125 architecturally distinctive homes 
enjoy access to 14 meticulously maintained park and recreational areas, fully 
equipped equestrian facilities, and one of the best soccer academies in the region 
— a role model program designed to maximize youth players’ capabilities and teach 
good sportsmanship.

 Top-rated public and private schools can be found within a short distance, and 
an adventurous children’s play area. When it comes to family fun, there are endless 
activities to enjoy and all the components that make for an ideal active lifestyle. 
Whether an avid cyclist, a recreational biker, or using a bike to get to and from 
school, Weston’s 46 miles of marked bike lanes assist cyclists in getting where they 
are going safely. With all of its beauty, tranquility, and access to nature, Weston is 
acclaimed for its exceptional quality of life.

Modern living in perfect harmony with all that Weston has to offer. 

Situated in an idyllic setting, Botaniko Weston brings nature right to your 
doorstep — dense greenery unfolds around a multitude of stunning lakes and 
bodies of water. A cozy picnic area overlooks the surrounding lakes, making it the 
perfect place to pack a lunch and take in the sights and sounds that can only be 
found in such a pristine natural habitat. Botaniko Weston puts the world at your 
fingertips, and makes enjoying the dynamic surroundings second nature for its 
fortunate residents. 

 With a culturally diverse population, the town of Weston is composed of the 
finest residential neighborhoods and a varied corporate, commercial, and retail 
environment. There is also a rich array of year-round cultural and community 
events and a beautiful Mediterranean-style Town Center with shopping, dining, 
and nightlife experiences. While Weston is renowned for its peaceful ambience 
— and ranked as one of the top 8 best places to live in America — residents of 
Botaniko Weston will enjoy the added measure of security and peace of mind 
provided by a gatehouse that is staffed 24 hours a day with cameras and state-of-
the-art closed circuit television.

Botaniko Weston
Build A Lifetime Of Memories In The Most Inviting Landscape

Ranked no. 8 of the Best Places to Live in America, Weston offers an exceptional place to make a home.

125 modern luxury homes situated on 121 graciously landscaped acres in Weston.

Designed by visionary team Chad Oppenheim, Roney Mateu, Terra, VStarr  
and Design Landscape Workshop.

info: Mariana Niro • +1 (305) 323-2806 • mariana.niro@elliman.com 
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Weston
American Heritage School 

12200 W Broward Blvd

Considerada a melhor escola 
particular dos Estados Unidos 
por mérito escolar, é também 
nº 1 em ensino secundário na 
Flórida e 9ª entre 22 mil es-
colas de nível secundário no 
país. Tem grau A+ e custa 
US$28.266.

Considered the best overall private 
school in the United States, 
American Heritage School is 
also No. 1 in the state of Florida 
in secondary education and 9th 
nationwide in that same category. It 
boasts an A+ school grade and costs 
$28,266 annually.

Graziano's
1717 Main St

Restaurante argentino com 
quatro unidades em Miami 
Dade expandiu para Weston 
em 2013, com a mesma qua-
lidade reconhecida nas outras 
casas. O menu é predominan-
temente portenho com ênfase 
em pratos à base de carnes, 
empanadas e muitas outras 
opções.

Argentine restaurant with four 
units in Miami Dade it expanded 
to Weston in 2013 where it retained 
the same excellent quality standards 
the Miami Dade locations are 
renowned for. The menu’s roots are 
firmly in Buenos Aires. Its hearty 
meat dishes and empanadas are the 
restaurant’s standouts.

Eagle Point  
Elementary School

100 Indian Trace

A StartClass avaliou 4.589 esco-
las na Flórida em diversos fato-
res como notas do exame de ad-
missão à faculdade, escores da 
avaliação do estado e tamanhos 
das classes para determinar o 
grau de cada escola. Esta esco-
la pública, avaliada como B+, é 
uma das melhores do estado. 

StartClass evaluated 4,589 schools in 
Florida on a variety of factors such as 
college admissions exam scores, state 
assessment scores, and class sizes to 
determine each school's grade. This 
public school earned a B+ rating and 
is one of the state’s best.

Bellini Italian Bistro 
2780 Weston Rd

Bellini é um restaurante e bar 
italiano localizado em Wes-
ton. Serve autêntica culinária 
italiana e tem ainda um fogão 
à lenha para o cliente criar sua 
pizza predileta, além de uma 
sortida carta de vinhos. 

Bellini is an Italian restaurant 
and bar located in Weston. It 
serves authentic Italian cuisine 
and their pizzas are wood-fired for 
your enjoyment. Its wine list is also 
unmatched. 
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by mariana niro

Primetime Restaurant & Bar
1744 Main St

Sawgrass Mills
12801 W Sunrise Blvd

Primetime é um sofisticado 
restaurante informal ameri-
cano que tem pratos frescos 
selecionados feitos total-
mente na casa todos os dias 
usando apenas ingredientes 
da mais alta qualidade que se 
combinam para criar sabores 
extraordinários, servidos em 
todas as refeições.

Um dos maiores shopping mall 
do mundo e local preferido por 
9 entre 10 brasileiros. Depois 
de ser visto como um local 
para se comprar bons produtos 
com descontos, Sawgrass Mills 
ganhou sofisticação ao abrir o 
Colonnade Outlets, uma área 
premium com lojas e restau-
rantes finos.

Primetime is an upscale casual 
American restaurant whose fresh 
dishes are made entirely in-house 
every single day using only the highest 
quality ingredients which combine to 
create extraordinary flavors.

One of the largest shopping malls in 
the world, the retail behemoth is a 
favorite among Brazilian travelers. 
Once seen as a place to buy quality 
products on the cheap, Sawgrass 
Mills raised its class when it opened 
Colonnade Outlets, a premium area 
featuring fine shops and restaurants.

The Cheese Course
1679 Market St

Weston Town Center
1675 Market St

Amantes de queijos têm um 
lugar especial para curtir sua 
paixão. Aqui é possível apren-
der tudo sobre queijos, com-
binações com vinhos e com 
outros pratos. E tudo isto feito 
da melhor maneira possível, sa-
boreando queijos deliciosos e 
pratos sofisticados.

Shopping center bem frequen-
tado e mais reservado aos mo-
radores de Weston e região, 
Weston Town Center reúne 
salões de beleza, spas, bouti-
ques, restaurantes sofisticados 
e acessíveis e um leque comple-
to de serviços para atender aos 
residentes da cidade.

Cheese lovers have a special place to 
carry out their passion. Here you can 
learn everything about cheese; from 
the best wine combinations to the 
ideal food pairings. And all the while 
you are learning about cheese you get 
to pass the time sampling delicious 
cheeses and fancy dishes.

Weston Town Center is a hidden gem 
which caters mostly to locals. The mall 
offers guests an elite lineup of beauty 
salons, spas, boutiques, sophisticated 
and affordable restaurants, and a 
full range of services to accommodate 
those who go and pay it a visit.
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Cidade hoje é uma das mais atraentes dos EUA para jovens profissionais e somente em 
Miami Downtown estão sendo investidos US$ 10 bilhões em novos empreendimentos

Há três décadas, Miami era vista como uma cidade brega, lugar 
para velhinhos aposentados do norte dos Estados Unidos passarem 
seus últimos dias e um punhado de cubanos fugidos da ilha de Fidel 
Castro. Fast forward. Hoje, Miami figura como uma das cidades 
mais cools do país. O clima agradável, a fusão de culturas com 
pessoas de todos países, sobretudo da América Latina, e os inves-
timentos vindos  de dentro e de fora do país criaram um ambiente 
tão favorável que transformaram Miami em um dos locais predile-
tos para se morar. Os números são grandiosos: Mais de 14 milhões 
de visitantes, 40 milhões de passageiros transitam anualmente pelo 
Aeroporto Internacional de Miami e 5 milhões de pessoas partem 
de Miami – capital mundial dos cruzeiros - para cruzeiros marí-
timos. Somando-se isto a preferência por jovens profissionais em 
viver aqui, temos a receita do sucesso.

De acordo com um relatório demográfico divulgado pelo Mia-
mi Downtown Development Authority (Miami DDA) - Miami 
DDA é uma agência independente da cidade de Miami, financiada 

por uma taxa especial cobrada sobre propriedades em seus limites 
distritais -, a população de Downtown Miami disparou para quase 
90.000 residentes, o que perfaz um incremento de 32 por cento em 
comparação à 2010 e 150 por cento em relação à 2000. Esta popula-
ção é formada basicamente por jovens profissionais com alto nível 
educacional e mais da metade dos residentes na faixa etária entre 20 
e 44 anos, com renda familiar média acima de US$110.000. 

À medida que a geração milênio aumenta sua participação na 
economia de Downtown Miami e gasta mais renda disponível jun-
tamente com os visitantes do bairro, os investimentos comerciais 
seguem o exemplo. Segundo um recente relatório de varejo do Mia-
mi DDA, Downtown Miami recebeu cerca de US$4,5 bilhões em 
receitas somente em 2014 e inaugurará 140 mil metros quadrados 
em espaço para locação nos próximos três anos. Em 2015, quase 
40 novos restaurantes abriram em downtown Miami e mais de uma 
dezena de restaurantes finos foram inaugurados em 2016. 

Miami 
2020

a nova cara da cidade
the new face of the city

In Miami Magazine by Mariana Niro

Três projetos comerciais estão inseridos nesse processo de revi-
talização e glamurização da área. Brickell City Centre é um projeto 
de US$1,05 bilhão de uso misto. Estrategicamente localizado no 
centro do distrito financeiro da Brickell, é o maior projeto indivi-
dual atualmente em construção na área, com 53 mil metros quadra-
dos e 263 quartos de hotel. O Brickell City Centre está trazendo um 
novo nível de vida urbana e sofisticação e atende aos novos residen-
tes de Miami, com cinema, shopping center, escritórios e 780 apar-
tamentos divididos em duas torrres para atender a uma multidão 
jovem, ambiciosa e rica que viaja o mundo e tem gosto sofisticado. 
O projeto está gerando a criação de 6.000 novos empregos

O Miami World Center é um empreendimento de nove quar-

teirões de uso misto, que trará uma nova energia para Miami com 
a excepcional combinação de ofertas que inclui lojas de varejo, res-
taurantes, entretenimento, hotéis, prédios residenciais e comerciais 
em um só local. Com quase 30 acres, Miami World Center transfor-
mará o coração do centro de Miami em um dos maiores ambientes 
urbanos planejados privados do mundo. Com mais de 2 milhões 
de metros quadrados de área construível, não é um projeto de em-
preendimento – é uma cidade dentro da cidade. Este novo projeto 
criará um núcleo urbano dinâmico e vibrante de diversidade e agi-
tação. Miami WorldCenter também incluirá um novo condomínio 
de luxo (Paramount at Miami Worldcenter) que tem tetos de três 
metros, elevadores privativos, espaços ao ar livre e comodidades no 

Empreendedores imobiliários também estão investindo forte
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Two commercial projects are part of this process to revitalize and bring some 
glamor to the area. Brickell City Centre is a US$1.05 billion mixed-use develop-
ment. It is strategically located in the center of the Brickell financial district and is 
the biggest individual project currently under construction in the area. This ver-
tical entertainment center that is expected to receive 3.2 million visitors annually 
has everything to please and make possible an unforgettable experience, as well as 
generating 47 thousand new jobs. This bold project could consume US$ 3.8 billion.

Miami will also house SkyRise Miami, a new icon on the city horizon which 
is more than just a mere observation tower with breathtaking views stretching 70 
kilometers from this city by the sea. Its leisure areas were created to be enjoyed by 
visitors and residents alike. It will have sophisticated restaurants and an exclusive 
discotheque for its party room and even a different area for events. This vertical 
entertainment center has something to please everyone and will bring about an 
unforgettable experience.

The Miami World Center is a mixed-use development of nine blocks which 
will bring new energy to the city, with an exceptional combination of offerings 
that include retail stores, restaurants, entertainment centers, hotels and residential 
buildings in one location. The Miami World Center covers almost 30 acres and 
will transform the heart of Miami center into one of the biggest privately-planned 

urban areas in the world. It will cover over two million square meters of built-up 
area and is not a development project but a city within a city. This new complex will 
create a dynamic, vibrant and diverse urban nucleus filled with diversity and move-
ment. The Miami World Center will also include a new luxury condo (Paramount 
at Miami Worldcenter) with three-meter high ceilings, private elevators, open air 
areas and five-star standard facilities.

The Resorts World Miami project, by the Genting Group of Malaysia, will 
provide the city with a major injection of new revenue. The architectural project 
promises to become a symbol of the city owing to its boldness and creativity. The 
only hindrance is that the Malaysian group is a major global casino operator and 
commissioners have not yet given full approval to the construction of the casino 
that would be the cornerstone of the project which will also include a hotel, shop-
ping center, and entertainment and dining options.

Residents of the area which includes Greater Miami Downtown are now en-
joying arts, fashion and sophisticated culture. Although everybody has heard of 
the Adrienne Arsht Center for the Performing Arts not everybody knows about 
the Miami Art Walks or the Design District which groups the crème de la crème of 
fashion and decor which are already part of the new face of the city. 

Three decades ago, Miami was seen as a rather kitschy city, a place where old 
retired people from the north of the United States went to spend their last days 
and home to a group of Cubans who had fled from Fidel Castro ś regime. Fast 
forward. Today, Miami features as one of the coolest cities in the country. The 
pleasant climate, the merger of cultures with people from all over, particularly 
Latin America, and investments arriving from within and outside the country 
have created a favorable atmosphere that has transformed Miami – and, in turn, 
all of South Florida - into one of the most desirable places to live. Furthermore, 
as young professionals prefer to live here, we have the recipe for success. 

A demographic report published by the Miami Downtown Development 
Authority (Miami DDA) - an independent agency financed by a special tax on 
properties in its districts – showed that the population of Downtown Miami has 
jumped to almost 90,000 residents. This is an increase of 32 per cent over 2010 
and 150 per cent over 2000. This population consists basically of young profes-
sionals, with more than half of the residents aged between 20 and 44.

Meanwhile, per capita income in Greater Downtown Miami has increased 
almost 30 per cent since 2010 and average household income within the DDA 
limits exceeds US$110,000. The Brickell neighborhood has the highest concen-
tration of income, with an average household income of US$127,758 a year. The 
average household income in Downtown Miami is almost double the national 

average and 83 per cent higher than the city of Miami.
As the millennium generation increases its contribution to the economy of 

Downtown Miami and spends more disposable income, as do visitors to the dis-
trict, commercial investments are following this example. According to a recent 
retail report of the Miami DDA, Downtown Miami received around US$4.5 bil-
lion in revenues in 2014 alone and will open 140,000 square meters of rental space 
in the coming three years.

Restaurant owners have also benefited from the flow of young residents and 
visitors who are spending in the city center. The profit margins of the restaurants 
increased by 78.4 per cent from 2013 to 2014. Nearly 40 new restaurants opened 
in downtown Miami in 2015 and more than a dozen high class restaurants were 
opened in 2016.

The young residents love outside activities, exercises and enjoy the pedestri-
an areas, both for walks and exercising their pets. At the same time, the opening 
of the Museum Park, Science Museum and other places are attracting the atten-
tion of the younger more active people. At the same time, the DDA has been 
striving for more continuous investments in security, education, more accessible 
homes, public transport and green areas, elements that create a world class city 
and a unified community

The city is now one of the most attractive in the US for young professionals aged from 20 to 44  
and US$ 10 billion are being invested in new developments in Miami Downtown alone 

Real estate developers are also investing heavily

padrão 5 estrelas, além de um Marriott sofisticado e as maiores lojas 
Bloomingdale’s e Macy’s dos EUA.

Miami também poderá abrigar SkyRise Miami, este novo ícone 
no horizonte de Miami seria mais do que apenas uma mera torre de 
observação com vistas de 70 quilômetros de tirar o fôlego desta cida-
de à beira-mar. Seus locais de entretenimento foram projetados para 
ser curtidos tanto pelos visitantes como pelos residentes. Possuirá 
restaurantes requintados e uma discoteca exclusiva para o seu salão 
de festas e até mesmo um espaço diferente para eventos e um hotel 
cassino. Este centro de entretenimento vertical que deverá receber 
3.2 milhões de visitantes anualmente tem tudo para agradar e pos-
sibilitará uma experiência inesquecível, além de gerar 47 mil novos 
empregos. Este projeto arrojado poderá consumir US$3.8 bilhões.

Também o projeto Resorts World Miami, do Grupo Genting, 
da Malásia, prevê um grande investimento para a cidade. O projeto 

arquitetônico promete ser um novo símbolo da cidade devido ao 
seu arrojo e criatividade. O único problema é fato de o grupo ma-
laio ser um grande explorador mundial de cassinos e os vereadores 
ainda não deram aprovação total para a construção do cassino que 
seria o pivô do projeto, que incluirá também hotel e um grande 
centro de compras, diversão e gastronomia.

Residentes da área que compreende a Grande Miami Downto-
wn estão agora desfrutando de artes, moda e cultura sofisticada. 
Embora todos possam ter ouvido falar do Adrienne Arsht Center 
for the Performing Arts nem todas as pessoas sabem sobre Miami 
Art Walks ou o Design District, que reúne o supra-sumo da moda 
e decoração – e que já fazem parte da nova cara da cidade, assim 
como o moderno túnel que leva os passageiros aos navios dos cru-
zeiros que partem de Miami. 
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Direito
Advogado, a chave  

da tranquilidade nos EUA
A Qualified Lawyer is the key which 

looses most locks in the USA

Estamos acostumados a assistir na TV e no cinema séries e filmes 
que têm como temática assuntos legais. E os personagens interpre-
tam advogados dos mais variados segmentos: criminal, tributário, 
corporativo, internacional etc.

Essa fixação pelo tema é reflexo claro da influência dos advoga-
dos nos Estados Unidos, um país extremamente legalista. Ou seja, 
aqui nada é feito na base das declarações orais, apenas no que está de-
clarado no papel. Mais do que nunca, nos EUA vale o que está escri-
to. Por isso, é fundamental contratar um bom advogado em qualquer 
transação comercial que for feita no país.

E isso também refere-se à compra de imóvel. Conforme explica 
a advogada Marili Cancio Johnson, que tem seu próprio escritório 
na Brickell Avenue – centro financeiro de Miami -, “aqui não existe 
a figura do tabelião que reconhece firma em cartório, simplesmen-
te porque não há cartórios dentro da estruturação legal americana”. 
Dessa forma, os advogados é que são os responsáveis para fazer toda 
pesquisa sobre o imóvel que está sendo adquirido. Eles têm de se 
certificar que o imóvel não está penhorado para pagamento de ou-
tras dívidas, se a pessoa com quem o comprador está negociando é 
de fato o verdadeiro proprietário, se o imóvel não está indisponível 
por questões de herança ainda indefinidas e outros empecilhos que 
possam evitar o comprador de perder dinheiro em uma negociação. 
“O valor cobrado pelo advogado é ínfimo comparando-se à tranqui-
lidade do comprador em uma compra de imóvel avaliado em milhões 
de dólares”, enfatiza Marili.

No caso dos imóveis novos, sobretudo naqueles que pertencem 
ao segmento de alto luxo, 99,9% é um contrato de adesão. “Entretan-
to, frisa a advogada, sempre é aconselhável ter um advogado ao lado 
do comprador para revisar os termos do contrato e evitar surpresas 
desagradáveis”. 

Um dos recursos utilizados na compra de imóveis, sobretudo por 
estrangeiros, é a abertura de uma offshore. Ao contrário do que mui-
tos brasileiros pensam, é uma ação legítima. “Offshore é criada para 
amenizar os custos com tributação”, esclarece Marili.  Este, inclusive, 
é o meio mais utilizado pelos estrangeiros para evitar a incidência dos 
impostos de transmissão causa mortis e a título gratuito é manter todo 
seu ativo nos EUA em nome de uma companhia internacional, devida-
mente constituída e de acordo com as formalidades pertinentes.

A partir de 2016, o governo americano passou exigir a indicação 
dos nomes dos donos, no caso os beneficiários, caso o valor for bem 
superior a US$1 milhão. Mesmo que os bens estejam nos Estados 
Unidos, as ações mantidas em uma companhia internacional geral-
mente não estão sujeitas à incidência dos impostos norte-americanos 
de transmissão causa mortis e a título gratuito.

O escritório de Marili está aparelhado para fazer estruturação das 
empresas offshore, que também oferece outras vantagens como con-
fidencialidade, proteção contra confisco e desapropriação e evita pro-
cedimento judicial americano de inventário – neste caso, os proces-
samentos sucessórios iniciam-se após o falecimento de pessoa física e 
podem consumir bastante tempo, além de ter um custo elevado (40% 

No país das leis escritas, contratar um advogado é indispensável

In Miami Magazine by Mariana Niro
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de imposto devido sobre o montante do State Taxes acima de US$60 
mil). “Ao contrário do Brasil, a morte do financiador não se extingue 
com a morte do titular”, enfatiza Marili. Por isto, ela recomenda que 
os beneficiários façam seguros de vida, pois o resgate do seguro, no 
caso da morte de um dos cônjuges, servirá para quitar ou amortizar 
a dívida restante. Com a vantagem de o governo não cobrar nenhum 
tipo de impostos sobre a quantia paga ao beneficiário.

Advogada recomenda também que sempre seja feito um seguro 
na operação de compra e venda. É uma maneira de garantir o patri-
mônio. Esta escolha deve ser realizada antes do fechamento da tran-
sação imobiliária e envolve várias questões, como impostos federais e 
estaduais na Flórida, planejamento sucessório relativo à propriedade 
adquirida e minimização de responsabilidade civil. Pode-se ainda ser 
feita abertura de uma empresa LLC, uma das modalidades legais para 

se constituir companhias nos EUA.
Essas alternativas servem para mitigar o imposto de 10 e 15% 

cobrado pelo governo americano em caso de venda do imóvel para 
estrangeiros, o Foreign Investment in Real Property Tax Act (FIRP-
TA). Segundo a legislação, esse valor poderá ser recuperado após a 
determinação do imposto devido sobre o lucro da venda. Se o im-
posto for menor do que o valor retido, o excesso será devolvido ao 
vendedor, entretanto, caso o valor do imposto devido seja superior ao 
valor retido, o vendedor deverá pagar a diferença ao governo.

Como se vê, a contratação de um bom advogado é imprescindível 
para evitar problemas no futuro. Quando o comprador investe na 
aquisição de um imóvel de alto luxo quer apenas usufruir de tudo de 
bom que ele oferece.

A Qualified Lawyer is the Key to Opening Most Doors in the United States

Being able to count on a good attorney is indispensable in a common law country

We are used to watching on TV and in the movies, series and films that have 
the law as their theme. The characters on screen portray attorneys of all stripes: 
criminal, tax, corporate, international, and so on.

This fixation on the part of American popular culture is a direct reflection of 
the massive influence lawyers have in this society. In this country, it is vitally im-
portant to hire a qualified attorney to represent you in your financial transactions.

This rule also applies to real estate transactions. According to attorney Marili 
Cancio Johnson, whose office is located on Brickell Avenue - Miami's financial 
center-, "in this country, there’s no such thing as a notary office where the signature 
of the property owner is recognized, for the simple fact that there do not exist any 
specific places in which to register a real estate property within the American legal 
structure." Therefore, it is lawyers who are responsible for doing all the research 
on the property being purchased. They have to make sure that the property is not 
saddled with pending debts, is not subject to inheritance claims and other hin-
drances that may prevent the buyer from losing money on a negotiation. Moreover, 
they have to make sure that the seller is in fact the actual property owner. "The 
amount a lawyer will charge is infinitesimal compared to the peace of mind the 
buyer will have when multi-million dollar property negotiations are being mulled 
over,” Marili emphasizes.

In the case of new developments, especially those belonging to the high-luxury 
bracket, most contracts are presented in their final version. "However”, says the 
lawyer, “it is always advisable to have a lawyer alongside the buyer to review the 
terms of the contract in order to avoid unpleasant surprises."

Many prospective buyers, especially foreigners, are opening offshore compa-
nies. Contrary to popular belief, the action is a legitimate one. All of one’s assets in 
the United States are kept in the name of an international company in accordance 
with the established legal structure. “Offshore accounts are designed to ease taxa-
tion costs,” explains Marili. Marili’s office is equipped to handle the structuring of 

offshore companies that offer a variety of advantages, such as confidentiality and 
protection against confiscation and expropriation.

As of 2016, the US government has demanded the disclosure of the owners 
(the beneficiaries), if the value of assets are over $1 million USD in Miami and/or 
New York. Even if the assets are in the United States, shares held in an international 
company generally are not subject to estate tax in case of death of its shareholders. 
In Florida, foreigners can be subject to 40% estate tax on their assets totaling more 
than $60K.

Therefore, Marili recommends that beneficiaries acquire life insurance policies 
that can help them minimize the payment obligation of the estate tax in case of 
death. The insurance benefits paid to the beneficiary of the life insurance is exempt 
from estate tax.

The lawyer also recommends insuring the purchased property as soon as pos-
sible. It's a way to secure equity. This decision has to be made prior to the closing 
of the real estate transaction and involves several issues such as federal and Florida 
state taxes, inheritance planning for the acquired property, and the lessening of 
civil liability. One may also choose to open an LLC, a business structure in the 
United States that provides limited liability to its owners in several jurisdictions.

These alternatives serve to mitigate the 10 and 15% retention by the United 
States government in case of a sale of a property to a foreigner, as per the Foreign 
Investment in Real Property Tax Act (FIRPTA). Under the Act, this amount can be 
recovered after determining the tax due on the sale profit. If the tax is less than the 
amount withheld, the excess will be returned to the seller; however, if the amount 
of tax due exceeds the amount withheld, the seller must pay the government the 
difference.

When a buyer invests in the acquisition of a high-luxury property, all he or she 
wants to do is enjoy all the good it has to offer. However, precautions need to be 
taken beforehand, and that is where a qualified attorney steps in.

Disclaimer: To comply with IRS requirements, please be advised that, unless otherwise stated by the sender, any tax advice contained in this e-mail message and its attachments is not intended or written to be used, and cannot be 
used, by the recipient to avoid any federal tax penalty that may be imposed on the recipient, or to promote, market, or recommend to another any referenced entity, investment plan or arrangement.
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Badalado restaurante brasileiro, com sotaque francês, expande sua atuação  
para Miami Beach e funciona 24 horas ininterruptamente

Miami Beach acaba de incluir um restaurante brasileiro, com so-
taque francês, em sua relação de ótimos locais para jantar na cidade: 
Paris 6 Bistro. Mas este não é apenas mais um lugar onde se pode 
comer bem. A proposta é ser uma opção que sirva comida de pri-
meira qualidade durante as 24 horas do dia. Ou seja, as pessoas que 
saem de uma balada famintas e querem uma boa refeição que não 
sejam os proverbiais sanduíches pasteurizados vão ao Paris Bistro 6 
na Collins Avenue, em pleno coração de Miami Beach.

Esse diferencial já está modificando a cena gastronômica da ci-
dade, repetindo a fórmula vitoriosa iniciada em 2006 na rua Ha-
ddock Lobo, nos Jardins, em São Paulo, com Isaac Azar, ousado 
restaurateur que segue sua intuição – quase sempre acertada – para 
criar pratos saborosos que se tornam clássicos em suas casas. Só na 
capital paulista, são quatro unidades, e há outras espalhadas por Rio 
de Janeiro, Porto Alegre e Belo Horizonte. Depois de sua investida 
internacional, já estão programadas inaugurações do Paris 6 Bistro 
em Campinas, Goiânia e Brasília. Franquias? Que nada! Isaac Azar, 
com toda sua energia, faz questão de manter o controle de tudo. 
Claro que ele conta com uma equipe bem treinada na linha de frente 
para ajudá-lo nesta tarefa.

Embora pertencesse à uma família que atuava com solidez no 
ramo de automóveis, o espírito inquieto de Azar fez com que ele 
buscasse novos caminhos. Decidiu, então, fundar uma importado-

ra de vinhos e azeites. Esse novo desafio lhe abriu uma porta para 
uma atividade que gostava, porém, estava adormecida: a culinária. 
“Sempre gostei de pintar e cozinhar. E, para mim, cozinhar é uma 
arte. Para fazer um paralelo, os ingredientes são como as tintas e as 
panelas representam as telas. Dessa maneira, vou dando asas à ima-
ginação e liberando meu lado criativo”, revela o restaurateur.

À criatividade, ele alia a persistência e a sede por conhecimen-
to. Durante o período em que esteve à frente da importadora, Azar 
fez questão de se aprofundar sobre azeite. Para isso, viajou à Itália 
onde fez um curso de assaggiatore (provador) de azeite. Depois de 
se formar, tornou-se o primeiro brasileiro a obter a qualificação de 
Especialista em Azeite. 

A paixão por essa iguaria o levou ao desafio de abrir, em 2004, 
o restaurante Azaïte, no qual os pratos eram realçados pelo sabor do 
azeite. Judeu de origem libanesa, Azar resgatou a história do azeite 
desde os primórdios e o cardápio era formado basicamente por pra-
tos relacionados ao Mediterrâneo (Itália, Grécia, Espanha, França, 
Líbano e até Portugal, que não integra a bacia do Mediterrâneo).

O sucesso do Azaïte levou à abertura do primeiro Paris 6 Bistro 
em 2006. A receptividade foi tão grande que Azar se viu obrigado a 
fechar o Azaïte para se dedicar inteiramente à nova casa, “até porque 
gosto de me envolver completamente e ter duas casas dividia minha 
atenção, então, resolvi ficar apenas com o Paris Bistro 6”, comentou.

Paris 6 
Bistro

24 horas de boa comida e bom serviço
24 hours of good eating and service 

In Miami Magazine by Mariana Niro
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Em 2007, ele serviu um prato criado para o ator Bruno Gaglias-
so. Ele adorou tanto que fez um pedido insólito: “Por que não batiza 
este prato com meu nome?” Azar gostou da ideia e o Bruno Gaglias-
so passou a integrar o cardápio da casa. Depois, foi a vez de Milton 
Nascimento chamar o restaurateur e perguntar se ele não poderia 
também ter um prato com seu nome. Pedido atendido prontamente. 

A partir daí, os pratos com nomes de famosos se multiplicaram. 
Atualmente são mais de duzentos. Entretanto, Azar não faz disso 
uma ação de marketing. “Isto é mais uma espécie de brincadeira. 
Não gosto de ficar usando nomes dos meus clientes famosos para 
atrair clientes. E apenas batizo pratos com nomes de pessoas que 
frequentam o restaurante, por isto, tenho recusado educadamente 
solicitações de empresários e amigos de artistas que não vão ao meu 
restaurante. Não é algo que faço com intuito comercial”, explica.

Para ele, isso é um tipo de cumplicidade entre o Paris 6 e o ho-
menageado – “É uma homenagem’, enfatiza o chef. Além disso, o 
prato é criado de acordo com as características dos homenageados. 
Como um psicólogo da culinária, Azar pressente a identificação en-
tre a personalidade e o prato a ser criado. Aí, ele chama o cozinheiro 
e, juntos, desenvolvem a nova ideia. Essa mesma fórmula está sendo 

adotada em Miami. Personalidades locais terão seus nomes associa-
dos a pratos servidos no Paris 6 Bistro, onde massas e risotos se 
destacam, além das sobremesas. Uma das homenageadas é a realtor 
Mariana Niro, para quem Isaac criou um prato à base de tuna tartar. 

Gran Gateau, uma sobremesa criada por Azar, tornou-se um dos 
carros chefes do restaurante. Tanto que comercializa 70 mil sobre-
mesas por mês em seus restaurantes e em outros locais onde elas são 
vendidas. De fato, a composição entre picolé de chocolate, café e 
cobertura de leite condensado é deliciosa! 

Com uma decoração inspirada na Paris dos anos 20, o restauran-
te tem tudo para repetir o sucesso consagrado no Brasil, sobretudo 
junto à classe artística, uma vez que ele apoia bastante as iniciativas 
teatrais. O melhor exemplo disto é o Burlesque Paris 6 by Night, 
localizado na rua Augusta, em São Paulo, que une teatro e cinema à 
gastronomia. As personalidades se identificam tanto com a proposta 
de Isaac Azar que também se associam à ele em seus empreendimen-
tos. Em Miami, a jornalista Marilia Gabriela, o ator Murilo Rosa e o 
jogador de futebol Ricardo Goulart são investidores. 

Yes, we have the best French Brazilian restaurant in Miami! 
D’accord, chérie! 

Identificação com teatros e famosos
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Trendy Brazilian restaurant with French accent expands to Miami Beach and operates 24 hours a day 

Miami Beach has just added a Brazilian restaurant with a French accent to its 
list of great places to eat in the city: the Paris 6 Bistro. However, this is not only 
another place where you can eat well. The idea is to be an option that serves top 
quality food 24 hours a day so people who leave a night club with a keen appetite 
and want a good meal rather than the usual sandwich can go to the Paris Bistro 6 in 
Collins Avenue, in the heart of Miami Beach.

This differential is already changing the city ś eating scene, repeating the win-
ning formula initiated in 2006 in Haddock Lobo street in the Jardins district of São 
Paulo. This is when a daring restaurateur, Isaac Azar, followed his intuition – that 
has nearly always been right – to create the tasty dishes that have become classics 
in his restaurants. He now has four such places in São Paulo and others in Rio de 
Janeiro, Porto Alegre and Belo Horizonte. Following his international project, he 
is already planning to open other Paris 6 Bistro outlets in Campinas, Goiânia and 
Brasília. Franchises? Not at all! Azar, with all his energy, goes out of his way to 
control everything although he obviously has a well-trained team on the front line 
to help him in this task.

Although he belonged to a family with a solid background in the car business, 
Azar ś restless spirit led him to choose new paths. He decided to found a wine and 
olive oil importing business. This new challenge opened a door to an activity that 
he liked but had left untapped which was cooking. “I have always liked to paint 

and cook. Cooking for me is an art. To make a comparison, the ingredients are the 
paints and the pans represent the canvases. In this way, I am giving wings to my 
imagination and freeing up my creative side,” said the restaurateur.

He adds persistence and hunger for knowledge to his creativity. During the pe-
riod when he was running the importing business, Azar went out of his way to learn 
more about olive oil. To do so, he went to Italy where he took a course as taster of 
olive oil (assaggiatore). He then became the first Brazilian to obtain the Specialist 
in Olive Oil certification. 

The passion for this delicacy led him to take on the challenge of opening the 
Azaïte restaurant in 2004 where the meals were enhanced by the flavor of the olive 
oil. Azar is Jewish of Lebanese ancestry and rescued the story of olive oil from the 
very first days. The menu was basically formed by dishes from Mediterranean coun-
tries such as Italy, Greece, Spain, France and Lebanon. He also included Portugal 
although it is not actually part of the Mediterranean region.

The success of Azaïte led to the opening of the first Paris 6 Bistro in 2006. 
It was so well received that Azar was obliged to close Azaïte to dedicate himself 
entirely to the new place. “I did so because I like to be totally involved. Having 
two restaurants was dividing my attention so I decided to concentrate on the Paris 
Bistro 6,” he said.

In 2007, he served a dish created for the actor Bruno Gagliasso who loved it so 
much that he made an unusual request: “Why don t́ you name this dish after me?” 
Azar liked the idea and the Bruno Gagliasso item began to feature on the menu. 
Afterwards, it was the turn of Milton Nascimento who called Azar and asked if he 
could also have a dish with his name. The request was promptly met.

Since then, dishes with the names of famous people have increased. There are 
currently more than 200. However, Azar does not do this as a marketing initiative. 
“It ś more like fun. I don t́ like to use the names of my famous clients to attract cus-
tomers. I only give the names to dishes of people who are regulars at the restaurant 
and politely turn down requests from businessmen and friends who do not go to my 
restaurant. It has nothing to do with the commercial side,” he says.

He believes this illustrates the kind of closeness between Paris 6 and the per-
son who is being honored. “It ś a tribute,’ he says. At the same time, the dishes 
are created according to the character of those so honored. As a psychologist of 
gastronomy, Azar senses the identification of the personality and the dish to be 
created. Then he calls the chef and they develop a new idea together. This same 
formula is being adopted in Miami. Local celebrities will have their names linked 

to dishes served in the Paris 6 Bistro, where pastas and risottos stand out, along 
with desserts. One of those honored is the real estate entrepreneur Mariana Niro, 
for whom Isaac created a dish based on tuna tartar. 

Gran Gateau, a dessert created by Azar, has become one of the favorites in the 
restaurant. It is so popular that he sells 70,000 portions a month in his restaurant 
and other outlets. This combination of chocolate popsicle and coffee with a con-
densed milk cover is delicious! 

The restaurant takes its inspiration from the Parisian decor of the 1920s. It 
has everything in its favor to repeat the success it has had in Brazil, particularly in 
relation to the artistic community as it also supports theater initiatives. The best 
example of this is the Burlesque Paris 6 by Night located in Augusta street in São 
Paulo, a place which brings together theater, cinema and gastronomy. Personalities 
identify so much with Isaac Azar ś idea that they have also become partners in his 
enterprises. The journalist Marilia Gabriela, actor Murilo Rosa and soccer player 
Ricardo Goulart are investors in the Miami venture. 

Yes, we have the best French Brazilian restaurant in Miami! D’accord, chérie! 

Identification with theaters and celebrities 
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Artista plástico brasileiro pinta dois murais no Antique & Design Mall

Os motoristas dos veículos que circulam pelo Miami Shores no 
azáfama do dia a dia agora têm um bálsamo visual ao passar em 
frente ao 8650 Biscayne Boulevard. Eles podem apreciar dois mu-
rais pintados pelo artista plástico Rogério Pedro, que vem sendo 
apontado como uma das revelações das artes visuais no Brasil. 

Natural de Campinas, interior de São Paulo, Rogério Pedro tem 
suas principais formas de expressão artística nas telas e nos murais. 
Ele tem viajado pelo mundo levando sua arte há mais de 20 anos. 
Tanto que seus trabalhos estão expostos em várias cidades do es-
tado de São Paulo, no Rio de Janeiro e Porto Alegre, assim como 
em New York, França e Espanha e seus quadros integram coleções 
privadas de amantes da arte no Brasil, San Francisco e Bogotá, ca-
pital da Colômbia.

Ele é influencido pelo Movimento Modernista e suas várias ten-
dências, particularmente o cubismo. Seu trabalha usa a linguagem 
da desconstrução dos volumes e formas através de pinturas figura-
tivas, e de uma vasta variedade de cores, tons e gestos de sensibili-
dade em uma identidade única e marcante..

Formado em Artes Plásticas pela PUC de Campinas, ele já teve 
trabalhos premiados e participou de diversas exposições coletivas, 
além de ter feito algumas individuais. Apesar de gostar de pintu-
ra, sobretudo em acrílico, Rogério Pedro é apaixonado por murais. 
Sua primeira obra foi a pintura do muro de sua casa. Dali, surgiu a 
oportunidade de fazer outro trabalho, contratado por uma rede de 
óticas de Campinas. Aliás, o mesmo fenômeno vem verificando-se 
em Miami. Seus murais despertaram a atenção de algumas pessoas 
que já fizeram contato para ele pintar outros murais pela cidade.

Para se sustentar, Rogério Pedro trabalhou com publicidade e 
inclusive chegou a ter sua própria agência. Em 2014, porém, ele deu 
seu grito de independência e decidiu dedicar-se de corpo e alma à 
carreira de artista plástico, depois de dois anos dividindo-se entre a 
publicidade e a arte. 

Sua primeira vinda a Miami foi a convite de Marília Cavalcan-
ti, dona da Art & Design Gallery. Seu mural com o tema “Diva” 
merece mesmo ser apreciado, graças às riquezas de detalhe e à com-
binação de cores que se funde perfeitamente ao clima tropical de 
Miami. “Meus trabalhos se inspiram muito em mulheres”, confes-
sou Rogério Pedro, que estuda a possibilidade de morar na cidade 
com sua família.

Agora, ele integra o seleto time de artistas representados por 
Marília Cavalcanti para o mercado local. Além de Rogério Pedro, 
a dona da Art & Design Gallery representa pintores e escultores 
dedicados à arte moderna. Em seu portfólio figuram nomes como 
Fernando Cardoso, Kenji Fukuda, Chrystiane Corrêa, Marli Ta-
keda, Marysia Portinari, Claudio Tozzi, Cukier, Marcos Coelho 
Benjamim, Amilcar de Castro, João Carlos Galvão, Cássio Láza-
ro, Arthur Luiz Piza, Kazuo Wakabayashi, Eduardo Sued, Yugo 
Mabe, Renato Meziat, Carlos Araujo, Sou Kit Gom, Marangoni e 
Luiz Carlos Ferracioli. Além destes artistas brasileiros, há também 
estrangeiros como Rafael Barrios, Franz Weissman, Edgar Negret, 
José Margulis, Dario Perez-Flores e Guido Tassini.

A preferência pelos artistas brasileiros é justificável. A dona da 
galeria, que sempre trabalhou com arte, afirma que o Brasil se des-
taca na indústria da criatividade. “Os artistas plásticos brasileiros 
são respeitados porque investem em suas formações e no apren-
dizado de técnicas. O mesmo ocorre nos campos da publicidade, 
moda, arquitetura, interior designer”, definiu Marília que vem 
observando este estilo de vida mais sofisticado dos brasileiros ser 
absorvido pelos moradores do Sul da Flórida. Não é à toa que os 
profissionais brasileiros nestes segmentos são prestigiados e con-
vidados para trabalhar com americanos e outros estrangeiros que 
escolheram Miami para viver. 

Street Art
Rogério Pedro traz mais cor a Miami

Rogério Pedro brings more color to Miami

In Miami Magazine by Mariana Niro
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Motorists driving through the daily bustle of Miami Shores can rest their eyes 
on a soothing sight when they pass in front of 8650 Biscayne Boulevard and appre-
ciate two murals painted by artist Rogério Pedro who has been tipped as one of the 
revelations of the Brazilian art world. 

Rogério comes from Campinas, in upstate São Paulo, and his main form of 
artistic expression can be seen in his canvases and murals. He has been taking his 
art around the world for more than 20 years. His works are exhibited in a number 
of cities in the states of São Paulo, Rio de Janeiro and Porto Alegre, as well as New 
York, France and Spain. They also appear in private collections of art lovers in 
Brazil, San Francisco and Bogota, the capital of Colombia.

He is influenced by the Modernism movement and its various trends, particu-
larly cubism. His work uses the language of deconstruction of volumes and forms 
through figurative paintings and a large variety of colors, tones and sensitive ges-
tures with a unique and striking identity.

He graduated in art from PUC University in Campinas and has received prizes 
for his works. He has taken part in a number of collective and individual exhibi-
tions. Although he likes to paint, particularly in acrylic, Rogério Pedro is fascinated 
by murals. His first work was painted on the wall of his house. This led to the 
opportunity to do another wall painting for the branch of an optician in Campinas. 
The same thing happened in Miami where his murals caught the attention of some 
people who contacted him to paint other murals in the city.

Rogério worked in advertising to earn a living and even had his own agency. 
However, in 2014, he declared his own independence and decided to devote himself 
body and soul to the career of an artist after two years splitting his work between 
advertising and art. 

His first trip to Miami arose from an invitation by Marília Cavalcanti, the 
owner of the Art & Design Gallery. His mural on the theme of a “Diva” is worth 
appreciating thanks to the richness of details and the combination of colors that 
that perfectly match Miami ś tropical climate. “My works are greatly inspired by 
women,” said Rogério who is considering moving to the city with his family.

He now joins a select team of artists represented by Marília Cavalcanti on the 
local market. Besides Rogério, she represents painters and sculptors dedicated to 
modern art. The Art & Design Gallery ś portfolio includes names such as Fernan-
do Cardoso, Kenji Fukuda, Chrystiane Corrêa, Marli Takeda, Marysia Portinari, 
Claudio Tozzi, Cukier, Marcos Coelho Benjamim, Amilcar de Castro, João Car-
los Galvão, Cássio Lázaro, Arthur Luiz Piza, Kazuo Wakabayashi, Eduardo Sued, 
Yugo Mabe, Renato Meziat, Carlos Araujo, Sou Kit Gom, Marangoni and Luiz 
Carlos Ferracioli. Besides these Brazilian artists, there are others such as Rafael 
Barrios, Franz Weissman, Edgar Negret, José Margulis, Dario Perez-Flores and 
Guido Tassini.

This preference for Brazilian artists is well founded. Marília, who has always 
worked with art, thinks Brazil is outstanding in terms of creativity. “Brazilian art-
ists are respected because they invest in their education and in learning techniques. 
The same happens in advertising, fashion, architecture and interior design,” says 
Marília who has seen this more sophisticated Brazilian life style being absorbed 
by people living in South Florida. It is no coincidence that all the Brazilian pro-
fessionals in this segment are highly regarded and receive invitations to work from 
Americans and other foreigners who chose Miami as their home.

Brazilian artist paints two murals in the Antique & Design Mall
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A Dama do Vinho Alessandra Esteves conquistou este epíteto 
após demonstrar seu extenso conhecimento em vinhos. A paulista é 
certificada com o Diploma da conceituada Wine & Spirit Education 
Trust (WSET). A qualificação ganha ainda mais destaque pelo fato 
de ser uma mulher em um mundo predominante masculino e por 
ser uma das poucas com esse título no Brasil. Agora, ela rompeu 
fronteiras e está ministrando os cursos da WSET em Miami.

O caminho percorrido para Alessandra chegar a este estágio é 
fascinante. Advogada de formação e atuante em sua profissão, de 
repente, ela se viu diante de um dilema. Após ter se casado, tornou-
-se mãe de dois meninos (hoje com 9 e 7 anos) e sentiu que uma 
jornada dividida entre a carreira de advogada e a responsabilidade 
de mãe seria incompatível. Decidiu, então, ficar em casa para cuidar 
das crianças. 

Entretanto, por sempre ter sido bastante ativa, a vida de staying 
mom não era suficiente para preencher seus dias. “Diante dessa 
nova realidade, me perguntei: ‘E agora o que vou fazer?’”, lembrou 
Alessandra. Como sempre apreciou vinhos, optou por iniciar um 
blog sobre o assunto. Do sucesso do blog, veio a necessidade de 
aperfeiçoar seu conhecimento em vinhos e em destilados. A via 
escolhida foi inscrever-se no curso da WSET, primeiro fazendo os 
níveis 1 a 3 em São Paulo, e depois inscrevendo-se para o nível 
4, conhecido como Diploma, em San Francisco, na Califórnia. Na 
verdade, há cursos da WSET na Europa e em outras cidades dos 
EUA, mas ela optou pela sede californiana. 

A partir daí, foram consumidas várias horas de estudos, com 
diversas provas dissertativas (redigidas em inglês) e degustações às 
cegas até conseguir o cobiçado certificado de Especialista em Vi-
nhos e Destilados. Para esclarecer, ela não é sommelier, ou seja, não 

se dedica à arte consagrada ao serviço do vinho, que é como servir, 
como mantê-lo frio na temperatura adequada, a combinação entre 
vinho e prato, etc. Alessandra é especialista em Vinhos, cujo foco é 
o negócio do vinho. Assim, ela pode trabalhar como importadora 
de vinhos, em uma vinícola ou ministrar cursos, assim como dar 
consultoria a restaurantes, bares e hotéis na elaboração de sua carta 
de vinhos.

Ao descobrir que Miami não possuía ainda uma unidade da 
WSET, ela sugeriu abrir uma representação da entidade na princi-
pal cidade da Flórida. Sua proposta foi bem aceita e, assim, trocou 
São Paulo por Miami onde inaugurou a Florida Wine Academy, 
localizada no centro de Miami.

Aqui, Alessandra Esteves oferece três níveis de cursos para os 
apreciadores e profissionais que trabalham com vinhos. Nestes cur-
sos, os participantes aprendem sobre os vários tipos e estilos de 
vinhos, sobre as uvas varietais e suas características, como esto-
car e servir vinho, como harmonizar vinhos com pratos e outros 
assuntos relacionados ao consumo de vinho e de destilados, para 
níveis mais avançados. Eles também precisam fazer uma prova de 
avaliação sobre aquilo que aprenderam. Para saber mais sobre os 
cursos, visite o website www.floridawineacademy.com. Alessandra 
ministra cursos sobre champagnes e outros temas também. Todos 
os cursos são dados em três idiomas: inglês, espanhol e português. 

Além dos cursos na Florida Wine Academy, através do web-
site pode-se solicitar seus serviços para uma degustação privada 
ou eventos corporativos. Com isso, é possível percorrer o sedutor 
mundo dos vinhos – bebida que hoje é produzida e consumida na 
maioria dos países.

Tim tim!

A brasileira identificou que a cidade não tinha curso para formação  
de especialistas em vinhos e decidiu suprir essa lacuna

Vinho
Alessandra Esteves  

abre escola de vinhos em Miami
Alessandra Esteves opens wine academy in Miami

In Miami Magazine by Mariana Niro



155



156

Alessandra Esteves won the title of Lady of Wine after showing her extensive knowledge in wines. Ales-
sandra is from São Paulo and is certified with the Diploma of the highly-regarded Wine & Spirit Education 
Trust (WSET). The qualification is even more impressive as she is a woman in a world that is dominated by 
men and because she is one of the few people with this title in Brazil. She has now crossed borders and is 
giving WSET courses in Miami.

The route Alessandra took to arrive at this stage is fascinating. She is a qualified lawyer and worked in 
her profession but suddenly found herself in a dilemma. After getting married and having two boys (now 
aged 9 and 7), she felt that dividing her day between her legal career and responsibility as a mother was 
incompatible. She then decided to stay at home and look after the children. 

Nevertheless, despite always being active, a stay-at-home life as a mom was not enough to fill her time. 
“Faced with this new situation, I wondered, ‘Now what am I going to do?’” she recalled. As she also appre-
ciated wine, she decided to start a blog about the subject. The success of the blog led to the need to improve 
her knowledge of wines and spirits and she decided to enroll in a WSET course. She began by taking the 
levels 1 to 3 in Sao Paulo then registered for level 4, known as the Diploma, in San Francisco.  WSET also 
runs courses in Europe and other cities in the US but she opted for the head office in California.

 She spent a lot of time from then on studying and had to write a number of tests essays (in English) and 

The Brazilian wine expert realized that there were no courses to 
train wine specialists in Miami, so she decided to fill this gap
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carry out blind tastings until she succeeded in gaining the coveted Specialist in Wines and Spirits certificate. 
Alessandra is not actually a sommelier, i.e. she is not fully dedicated to the sacred art of wine service, such 
as knowing how to serve it, keeping it at the right temperature, combining it with food etc. She is a specialist 
whose focus is on the business of wine. This means she can work as an  importer of wines in a vineyard or 
give courses, as well as providing consultancy services for restaurants, bars and hotels in drawing up their 
wine lists.

When she found out that Florida ś biggest city did not have a WSET outlet, she suggested opening a 
representative office. Her proposal was enthusiastically received and she moved from São Paulo to Miami 
and opened the Florida Wine Academy, located in the city center.

Here, Alessandra Esteves offers three levels of courses for wine lovers and professionals. In these 
courses, participants learn about the various types and styles of wines, about varietal grapes and their 
characteristics, such as stocking and serving wine, how to harmonize wines with dishes and other matters 
related to wine consumption and distillates, to more advanced levels . They also need to take an assessment 
test on what they have learned. To learn more about the courses, visit the website www.floridawineacademy.
com. Alessandra teaches courses on champagnes and other subjects as well. All courses are given in three 
languages: English, Spanish and Portuguese.

In addition to the courses at the Florida Wine Academy, through the website you can request your ser-
vices for a private tasting or corporate events. With this, it is possible to travel the seductive world of wines 
- a drink that is now produced and consumed in most countries.

Cheers!
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A Art Basel nasceu na Basiléia, Suíça, mas ganhou projeção inter-
nacional ao vir para Miami há cerca de 20 anos. Hoje, Art Basel é a 
mais importante feira de arte dos Estados Unidos, sobretudo no que 
se refere à arte latino-americana, e atrai admiradores, colecionadores, 
marchands e artistas de todo mundo para participar desta festa das 
artes plásticas.

Para integrar esse cenário, três sócios brasileiros – o empresário 
Frederico Almeida, o arquiteto Felipe Cavalcanti e o marchand Mau-
rício Lima – decidiram aproveitar o momento para inaugurar a Clima 
Art Gallery em Miami, que está localizada na área do Aeroporto de 
Miami, e terá exposições de arte contemporânea de consagrados artis-
tas brasileiros.

A primeira mostra individual é de Miguel Rio Branco, um dos mais 
valorizados artistas brasileiros contemporâneos. “O trabalho deste ar-
tista concentra-se bastante em fotografias, mas ele não pode ser qua-
lificado apenas como fotógrafo, pois usa outros materiais e recursos e 
faz também instalações. É que fotografia é sua principal mídia”, explica 
Mauricio Lima. 

Aliás, a Galeria Clima representa o próprio Miguel Rio Branco, 
além de outros artistas consagrados como  Waltércio Caldas, José Be-
chara, Eduardo Sued, entre outros. “Somos uma galeria que trabalha 
apenas com artistas renomados e com outros que já possuem carreiras 
sólidas”, explica Lima. Esses artistas, por exemplo, têm obras de arte 
em museus consagrados dos Estados Unidos e da Europa.

Outro aspecto importante destacado pelo marchand é o fato de a 
Galeria Clima ser uma galeria de arte primária, ou seja, pega os traba-
lhos diretamente dos ateliers dos artistas representados: “Muitas vezes, 
levamos o cliente até o próprio atelier do artista para que ele vivencie 
uma experiência única que é conversar com o artista e saber como foi 
o processo de criação da obra, além de conhecer seu local de trabalho”.

Esse diferencial é muito importante para quem gosta de investir 
em arte. Na verdade, quando se determina o valor de uma obra de arte 
nada é feito de forma aleatória. “A fixação do preço obedece à uma 
série de critérios pré-estabelecidos e o valor da obra geralmente é com-
patível com esses critérios”, esclarece Lima.

Por isso, trabalhar com galerias de arte de mercado primário é uma 
garantia de que as obras adquiridas são 100% legítimas. “Se o colecio-
nador adquire obras no mercado secundário, galerias que compram 
de outros fornecedores que não são os próprios artistas, o risco de se 
comprar uma obra de arte falsificada aumenta consideravelmente”, co-
menta o marchand.

Maurício Lima enfatiza que risco de falsificação em arte contem-
porânea é muito maior do que nas obras clássicas: “Na arte contempo-
rânea, o que importa é o conceito, o artista se preocupa mais é com a 
criação de um conceito. Pode até ser de simples elaboração, mas o que 
vale é mesmo é o conceito”. 

Ele cita como exemplo os trabalhos criados pelo artista britânico 
Damien Hirst, que consistem de bolinhas pintadas. Entretanto, quem 
trabalha nas obras nem é ele mesmo e sim seus assistentes. Porém, a 
criação da obra sai de sua mente e obedece à um conceito próprio dele. 

Atualmente a Galeria Clima é considerada nº 1 de Brasília. Ela tem 
uma característica singular que é montar suas exposições de maneira 
itinerante, alugando lugares de acordo com as propostas dos artistas. 
Na última coletânea realizada na Capital Federal, foi utilizado um gal-
pão enorme para abrigar os trabalhos de vários artistas. “Foi um suces-
so”, vibra Lima.

Em Miami, a proposta da Clima Art Gallery apoia-se em dois pila-
res básicos: comercial e institucional, reservado a marchands, curado-
res e museus. Se o curador de um museu importante se interessar pelo 
trabalho de determinado artista, ele pede emprestada uma obra para 
montar sua exposição. 

Um fato inusitado é a Clima Art Gallery estar fora do circuito tra-
dicional de galerias de arte de Miami. Para Lima, isto é até positivo. 
“Estamos localizados em uma região de fácil acesso, a 15 minutos do 
centro da cidade, e temos um galpão excelente para montar exposi-
ções de arte contemporâneas. O local tem um pé direito de 4 metros 
e estamos instalando dois tipos de iluminação especial para valorizar 
as obras expostas. Temos certeza que dará certo”, finaliza o marchand 
que já atua no mercado de arte há 15 anos.

A galeria que funciona em Brasília foi inaugurada em Miami na época da Art Basel

Galeria 
Clima

conexão entre Brasília e Miami
a connection between Brasília and Miami

In Miami Magazine by Mariana Niro
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Art Basel was found in Basel, Switzerland, but it gained an international dimension when it moved to 
Miami 20 years ago. Art Basel is now the most important art fair in the United States, particularly in terms 
of Latin American arts, and attracts admirers, collectors, dealers and artists from all over the world who 
take part in this festival.

To become part of this event, three Brazilian partners – businessman Frederico Almeida, architect 
Felipe Cavalcanti and dealer Maurício Lima – decided to take advantage of the occasion to inaugurate the 
Clima Art Gallery in Miami. The new gallery is located in the Miami Airport area and will have exhibitions 
of contemporary art and well-known Brazilian artists.

The first individual show was by Miguel Rio Branco, one of the most appreciated contemporary Bra-
zilian artists. “This artist ś works are highly concentrated on photographs but he cannot be classed just as a 
photographer as he uses other materials and resources and also makes installations. It is just that photogra-
phy is his main media,” says Lima. 

The Galeria Clima represents Miguel Rio Branco himself, as well as other well-known artists such as 
Waltércio Caldas, José Bechara and Eduardo Sued, amongst others. “We are a gallery that only works with 
well-known artists and others who already have solid careers,” says Lima. These artists, for example, have 
works exhibited in well-known museums in the United States and Europe.

Another important aspect he highlights is the fact that the Galeria Clima is a primary art gallery, i.e. it 
takes the works directly from the studios of the artists represented. “We often take the client to the artist ś 
studio so he or she can have  the unique experience of talking to the artist and learning about the creation 
process of the work, as well as getting to know the artist ś working area.”

This differential is very important for people who like to invest in art. In fact, nothing is done in a 
random way when it comes to deciding the value of an artist ś work. “Setting the price follows a series of 
pre-established criteria and the value of the work is usually compatible with these criteria,” says Lima.

For this reason, working with art galleries in the primary market is a guarantee that the items bought are 
100% legitimate. “If the collector acquires works in the secondary market, i.e. galleries that buy from other 
suppliers that are not the artists themselves, the risk of buying a fake work of art increases considerably,” 
Lima adds.

Lima stresses that the risk of fakes in contemporary art is much greater than with classical art. “What 
is important in contemporary art is the concept where the artist is more concerned with the creation of a 
concept. It may even be a simple production process but it is the concept that is really valuable”. 

He gives as an example the works consisting of painted bubbles of the British artist Damien Hirst. Hirst 
himself does not even handle the works which is the job of his assistants. However, the creation of the work 
stems from his mind and follows his own concept. 

Galeria Clima is currently considered the number 1 in Brasília. It is unusual in that it carries out trav-
eling exhibitions, renting places according to the artist’s ideas. The last collection was held in an enormous 
warehouse in Brasilia that was used to house the works of a number of artists. “It was a success,” says Lima.

The Clima Art Gallery ś aim in Miami is based on two basic pillars: commercial and institutional, with 
the works reserved for dealers, curators and museums. If the curator of an important museum is interested 
in the work of a particular artist, he or she asks to borrow an item to set up his exhibition. 

Another unusual fact is that the Clima Art Gallery lies outside the traditional Miami art gallery circuit. 
Lima regards this as an even positive factor. “We are located in a region with easy access, 15 minutes from 
the center of the city, and have an excellent warehouse to put on exhibitions of contemporary art. The place 
has a high ceiling of four meters and we are installing special lighting to display the works in their best light. 
We are sure it will work out,” says Lima who has been working in the art market for 15 years.

The gallery from Brasília was inaugurated in Miami  
during the Art Basel fair
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All Aboard Florida, companhia ferroviária, está lançando 
Brightline, um serviço de trem expresso que fará uma viagem se-
gura e relaxante entre cidades de uma das mais regiões populosas e 
visitadas dos Estados Unidos. Brightline apresenta uma visão pro-
missora e otimista sobre o futuro de milhões de residentes e turis-
tas que cruzam as rodovias do estado e os céus todos os anos ao 
oferecer uma nova alternativa para se viajar na Flórida, a primeira 
do tipo nos EUA.

Brightline está reinventando o que viajar por trem pode signifi-
car nos Estados Unidos da América, tornando-se uma solução mais 
despreocupada e uma alternativa mais inteligente a mais carros cir-
culando em estradas lotadas. O novo serviço combinará viagem de 
trem com hospitalidade, criando uma nova e inovadora experiência 
de viagem focada em fornecer serviço ao cliente que se estende 
muito além dos trens e estações.

Brightline usará o corredor existente da Florida East Coast Rail-
way entre Miami e Cocoa, e está construindo uma nova linha ao 
longo da State Road 528 entre Cocoa e Orlando. Quando estiver 
finalizada, atenderá aos residentes e visitantes desta área com um 
trem conveniente, seguro, rápido e adequado à proteção do meio-
-ambiente.

Dirigir entre Miami e Orlando demora cerca de quatro horas. 
Brightline possibilitará aos passageiros cobrir a mesma distância 
em torno de três horas — tempo que pode ser aproveitado para ler, 
relaxar ou simplesmente desfrutar de uma maneira mais produtiva 
a viagem.

Brightline lançará o serviço entre Miami e West Palm Beach em 
2017, com o serviço entre Miami e Orlando na sequência. Enquan-
to isto, All Aboard Florida estará melhorando a rota entre Miami e 
Cocoa, e viabilizando a rota entre Cocoa e Orlando, além de cons-
truir estações de trem modernas em Miami, Fort Lauderdale e West 
Palm Beach.

Milhões de pessoas vivem, trabalham e passam férias no tre-
cho da Flórida entre Orlando e Miami. Cada estação servida pelo 
Brightline está estrategicamente localizada perto de opções de 
transporte locais, fornecendo aos passageiros acesso conveniente 
a cada cidade localizada através da região. A Estação Orlando, por 
exemplo, ficará perto do Aeroporto Internacional de Orlando, per-
mitindo aos visitantes do mundo inteiro uma nova e interessante 
opção quando estiverem passeando pelo Sul e pelo Centro da Flóri-
da. Brightline transportará os passageiros a velocidades que variam 
entre 127 e 200 quilômetros por hora. 

Os trens Brightline serão decorados com diferentes cores: 
BrightRed, BrightOrange, BrightGreen, BrightBlue e BrightPink, 
liderados por locomotivas BrightYellow. Brightline será uma alter-
nativa interessante às rodovias e aos aeroportos da Flórida lotados. 
Brightline evitará o congestionamento e proporcionará confortos 
como opções convenientes para leituras, mais espaço e assentos re-
servados, além de Wifi grátis, e serviço de bebidas e alimentos a 
bordo e nas estações.

All Aboard Florida lança serviço de trem expresso que tornará uma viagem  
pelo Sunshine State um deleite para os olhos e relaxamento para a mente

Brightline
trem ligará várias cidades do estado
train that will link a number of cities in the state

In Miami Magazine by Mariana Niro
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The All Aboard Florida railroad company is launching Brightline, an express 
train service that will provide safe, relaxing, intercity travel in one of the most 
populous and visited regions of the United States. Brightline presents a bright and 
optimistic view of the future for the millions of residents and tourists who criss-
cross the state’s highways and skyways annually by offering a new travel alternative 
in Florida, the first of its kind in the United States.

Brightline is reinventing what traveling by train can mean in America, making 
it a forward-leaning solution that is a smarter alternative to more cars on crowded 
roads. The new service will combine train travel and hospitality, creating a new and 
innovative travel experience focused on providing customer service that extends 
well beyond the trains and stations

Brightline will use the existing Florida East Coast Railway corridor between 
Miami and Cocoa and is building new track along State Road 528 between Cocoa 
and Orlando. Once complete, it will serve residents and visitors in this area with a 
train that is convenient, safe, fast and environmentally friendly.

Driving from Miami to Orlando takes about four hours. Brightline will allow 
passengers to cover that same distance in about three hours while reading, relaxing 
or simply enjoying a more productive way to travel.

Brightline will launch the service between Miami and West Palm Beach in 

2017, with a route from Miami to Orlando following. In the meantime, All Aboard 
Florida will be improving the route between Miami and Cocoa, building out the 
route between Cocoa and Orlando and constructing modern train stations in Mi-
ami, Fort Lauderdale and West Palm Beach.

Millions of people live, work and take their holidays in the stretch of Flori-
da between Orlando and Miami. Each station served by Brightline is strategically 
located near local transportation options, providing passengers with convenient 
access to each city and destinations located throughout the region. The Orlando 
Station, for example, will be adjacent to Orlando International Airport, allowing 
visitors from around the world a new and attractive option as they explore Central 
and South Florida. Brightline will transport passengers at speeds of between 127 
and 200 kilometers per hour

The Brightline trains will each be adorned with different colors: BrightRed, 
BrightOrange, BrightGreen, BrightBlue and BrightPink, led by BrightYellow loco-
motives.  Brightline will be an interesting alternative to Florida’s crowded highways 
and airports. Brightline will dramatically ease that congestion, as well as present 
comforts and amenities such as convenient booking options, roomy and reserved 
seating, free Wifi, on-board and in-station food and beverage selections.

All Aboard Florida launches an express train that will turn a trip through  
the Sunshine State into a delight for the eyes and relax the mind
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Restaurante de cozinha mediterrânea na Brickell Avenue

Valentia, o mais novo restaurante espanhol de Miami, foi inau-
gurado oficialmente no início de outubro, com uma grande festa. 
Segundo o proprietário do restaurante, Iván Marzal, Valentia não é 
mais um “restaurante espanhol”. Na verdade, o Valentia extrapola. 
É um restaurante inspirado na culinária mediterrânea e em seus 
variados sabores.

Na entrada do Valentia, os frequentadores se encantam com sua 
decoração minimalista e o mobiliário em tons claros que tornam o 
restaurante um local para ser bem recebido. Ao fundo, a cozinha 
aberta permite que todos vejam os pratos sendo preparados. Na 
parte de cima, o restaurateur colocou uma mesa para atender àque-
les que queiram mais privacidade em uma reunião de negócios ou 
em uma confraternização de empresa. 

Tudo foi pensado nos mínimos detalhes para o Valentia fincar 
seu nome no cenário gastronômico de Miami, segundo Marzal. 
Com experiência de 20 anos no ramo de hotelaria e restaurante, ele 
trouxe a família – a esposa Sandra e dois filhos - para viver no Sul da 
Flórida. “O que fizemos foi transportar o Valentia para cá. A convite 
de um amigo que mora aqui, vim conhecer a cidade e me identifiquei 
com ela. Aí, voltei outras vezes para fazer a pesquisa sobre o local 
onde instalar meu restaurante e escolhi a área da Brickell pela grande 
quantidade de pessoas que circulam por aqui e pelo alto nível dos 
executivos que trabalham neste distrito financeiro”, avaliou.

Marzal explica, ainda, porque não se sente confortável em con-
siderar o Valentia como um restaurante espanhol. “Na Espanha, há 
uma grande variedade culinária e cada região do país tem sua própria 
característica. Assim, como valenciano, não me considero um espe-
cialista em todas variedades e, por isto, optei por uma culinária medi-
terrânea, com a qual me identifico do ponto de vista gastronômico”.

Ao falar que transplantou o Valentia para Miami, Marzal não 
está usando o sentido figurativo. Na verdade, é uma declaração lite-
ral. Na cozinha do restaurante, fornos trazidos de Valência são ope-
rados por cozinheiros espanhóis que sabem como preparar os pratos 
servidos aos comensais. “Os fornos funcionam com gás ou energia 
elétrica, entretanto, há carvão vegetal dentro deles, o que proporcio-
na uma maneira própria de assar”, esclarece o dono do restaurante. 

E a importação de fornos não é a única novidade do Valentia. 

Diariamente, ele traz de Valência, por avião, peixes, verduras e le-
gumes frescos. O que pode parecer um esnobismo é, na verdade, 
o cuidado básico para manter os sabores típicos dos pratos. “Em 
primeiro lugar, temos peixes lá que não há aqui e os sabores variam 
de cada região marítima”, assegura Marzal. Ele tem razão. Todos 
sabem que as sardinhas ibéricas, de Portugal e Espanha, são mais 
saborosas do que as pescadas no Brasil e nos EUA, por exemplo.

Claro que um dos carros chefe do Valentia é a paella, que pode 
ser elaborada de várias formas. Desde a tradicional, que tem vege-
tais e frango, até aquelas com frutos do mar e outra com carne e 
legumes. O segredo, porém, é ter enormes frigideiras achatadas que 
mantêm a uniformidade de sabor durante o cozimento. Uma curio-
sidade. Segundo Sandra Marzal, este prato surgiu da cortesia dos 
maridos que cozinhavam para suas esposas nos finais de semana. 
Ou seja, faziam a refeição para ella. Com a contração da preposição 
para com o pronome ela, criou-se o nome paella, que se eternizou 
como o prato mais popular de toda Espanha.

Com seu conhecimento nessa área, Marzal abre o Valentia para 
quatro tipo de atividades. Em breve, na parte da manhã, serão ser-
vidos cafés da manhã mediterrâneos, com destaque para os cafés da 
manhã espanhol, francês, italiano e grego. No horário do almoço, 
o destaque é o almoço executivo, que serve uma entrada, o prato 
principal e um sorvete ou café por apenas $20. “Aprendi que os 
executivos da Brickell ganham bem, mas sabem dar valor ao seu 
dinheiro. Assim, servimos qualidade a preço justo”, garante. No 
final da tarde, o happy hour reúne funcionários dos escritórios que 
querem relaxar um pouco e bebericar, drinks e vinhos, acompa-
nhados por tapas. Finalmente, no jantar, está disponível o cardápio 
completo. Durante happy hour e jantar, haverá música ao vivo. O 
Valentia funciona de segunda-feira a sábado e fecha aos domingos.

O InMiami pôde provar o Jamón Ibérico de Bellota acompa-
nhado de Pão com Tomate. Depois, Marzal serviu Pulpo a La Brasa 
e, na sequência, Ensalada de Perdiz Escabechada. O prato principal 
foi a Paella Valenciana, tudo isto regado a um vinho tinto de Rioja. 
Para finalizar, sobremesas típicas e café expresso. Almoço simples-
mente divino. Realmente vale a pena conhecer o Valentia, o mais 
novo restaurante da Brickell Avenue. 

Valentia
a nova sensação da cidade

the city ś latest sensation

In Miami Magazine by Mariana Niro
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Valentia, the latest Spanish restaurant in Miami, was officially opened at the 
beginning of October with a big party. The owner, Iván Marzal, says Valentia is not 
just another “Spanish restaurant”. In fact, Valentia goes well beyond this and is a 
restaurant inspired by Mediterranean cuisine and its varied flavors.

On entering, diners will be delighted with the minimalist decoration and fur-
niture in light tones which make the restaurant such a welcoming place. The open 
kitchen at the back allows everyone to see the food being prepared. The upper 
area has a table for customers who want more privacy for a business meeting or a 
corporate get together. 

Everything has been thought of down to the smallest detail to ensure that 
Valentia makes its mark on Miami ś culinary scene, says Marzal. He has 20 years’ 
experience in the hotel and restaurant business and has brought his family – wife 
Sandra and two sons – to live in South Florida. “What we wanted to do was to 
transport Valentia here. A friend who lives here invited me to visit and I came to get 
to know the city and identified with it. I came back several other times to do some 
research on the place where I would set up my restaurant. I chose the Brickell area 
because of the large number of people who pass here and the many executives who 
work in this financial district.”

He also explained why he does not feel comfortable about regarding Valentia 
as a Spanish restaurant. “There is a great variety of cuisine in Spain and each re-
gion has its own characteristics. As I am from Valencia, I don t́ regard myself as a 
specialist in all the varieties and so I chose Mediterranean cooking which I identify 
with from the gastronomic point of view”.

When Marzal says he transported Valentia to Miami, he is not talking figura-
tively but literally. The stoves in the kitchen were brought from Valencia and are 
operated by Spanish cooks who know how to prepare the dishes served to the cus-
tomers. “The stoves work with gas or electricity but have charcoal in them which 
allows a particular way of roasting,” says Marzal. 

Importing the stoves is not the only new feature of Valentia. Fish, greens and 
fresh vegetables from Valencia are flown in every day. What may sound a bit snob-

bish is in fact basic care to ensure the typical flavors of the dishes. “First of all, we 
have fish there that we don t́ have here and the flavors vary from each maritime 
region,” he says. He is right. Everybody knows that Iberian sardines from Portugal 
and Spain are tastier than those from Brazil and the US, for example.

Paella is obviously one of the highlights of Valentia and can be prepared in a 
number of ways ranging from the traditional, which has vegetables and chicken, 
to those with sea food and others with meat and vegetables. However, the secret 
is to have enormous flat frying pans that maintain the consistency of the flavor 
during the cooking. An interesting aside, according to Sandra Marzal, is that this 
dish arose from the gallantry of husbands who cooked the main meal for their 
wives at weekends. The Spanish expression “para ella” translates literally as “for 
her”. The word “paella” arose from the contraction of the preposition “para” and 
the pronoun “ella” and has immortalized as the most popular dish in all of Spain.

With all his knowledge in the area, Marzal is opening Valentia with four types 
of activities. It will shortly offer a Mediterranean breakfast, highlighted by Span-
ish, French, Italian and Greek dishes. The focus at lunch time will be an executive 
menu with a starter, main course and ice cream or coffee for only US $20. “I have 
heard that the executives in Brickell Avenue earn a lot but they also know how to 
get value for their money so we serve quality at a fair price,” he adds. Happy hour 
in the early evening brings together offices workers who want to relax a bit and 
have drinks and wine accompanied by tapas. Finally, a complete menu is served at 
dinner. Live music will be played during happy hour and dinner. Valentia is open 
from Monday to Saturday and closed on Sundays.

In Miami Magazine had the opportunity to try the Bellota Iberian Ham ac-
companied by Bread with Tomatoes. Afterwards, Marzal served Braised Octopus 
and then Pickled Partridge Salad. The main dish was Paella Valenciana, all this 
accompanied by a red Rioja. To finish, typical desserts and expresso. A simply di-
vine lunch. It is really worth getting to know Valentia, the newest restaurant on 
Brickell Avenue.

Mediterranean restaurant in Brickell Avenue
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Terra, a premiada companhia de empreendimentos imobiliários do 
Sul da Flórida, foi fundada em 2001 por Pedro Martin e David Martin 
e é conhecida por criar projetos visionários que levam dinamismo a 
seus ambientes e causam impacto positivo nas vizinhanças e, por ex-
tensão, aos seus moradores.

A ênfase da Terra tem sido em bairros e cidades como Coconut 
Grove, Miami Beach, Doral e Weston. Os exemplos mais recentes são 
Grove at Grand Bay, projetado por Bjarke Ingels, e Park Grove, pro-
jetado por Rem Koolhaas, dois novos condomínios de luxo que estão 
ajudando a revitalizar Coconut Grove. Glass, um condomínio de 10 
unidades concebido por Rene Gonzalez, acabou de ser finalizado no 
bairro de SoFi em Miami Beach. O mais novo projeto da Terra, ao 
lado da costa em North Beach, será um condomínio de 70 unidades 
de frente para o mar projetado por Renzo Piano. Terra também está 
desenvolvendo Modern Doral, assim como o Botaniko em Weston, 
um projeto de 121 acres com casas projetadas por Chad Oppenheim 
e Roney Mateu. Os atuais empreendimentos da Terra estão avaliados 
em US$4 bilhões, com cerca de 1 milhão de metros quadrados de em-
preendimentos residenciais e comerciais construídos até agora.

Pedro, que foi advogado de um escritório de advocacia muito 
conceituado, teve a felicidade de ver seu filho formado em Direito. 
Entretanto, em vez de se dedicar ao estudo das leis, David investiu 
em seu tino empresarial e se tornou um bem sucedido homem de ne-
gócios no setor imobiliário. Em 15 anos de atuação, os números da 
Terra são impressionantes. Seu portfólio registra a construção de 20 
empreendimentos imobiliários residenciais entre casas e edifícios, in-
vestimento e viabilização de projetos comerciais como construção de 
shopping malls e prédios de escritórios. Alguns empreendimentos da 
Terra Group constam de matérias publicadas aqui nesta edição da In 
Miami Magazine. 

Entretanto, engana-se quem pensa que David Martin é apenas um 
homem de negócios preocupado em juntar dinheiro. Pelo contrário, 
junto com seu lado empresarial há também o aspecto do homem vol-
tado para uma participação ativa na sociedade. O forte comprometi-

mento de David com o Sul da Flórida é destacado pelo papel ativo em 
obras sociais, cívicas e entidades culturais e artísticas. Com um interes-
se singular em fundações acadêmicas, de arte e de saúde, David está 
ativamente envolvido nas comunidades cívicas e empresariais do Sul 
da Flórida. Além disso, seus empreendimentos geraram mais de mil 
árvores plantadas a demonstrar sua preocupação com a preservação do 
meio ambiente nos locais onde seus edifícios são construídos.

“A concepção dos projetos sempre tem de adequar-se ao todo. Nós 
não construímos somente para fazer dinheiro. Pelo contrário, o obje-
tivo é dar qualidade de vida aos residentes e integrá-los em uma socie-
dade que valorize o bem estar”, define Martin. Dentro desse princípio, 
Terra contrata profissionais das áreas de arquitetura, design de interio-
res, paisagismo e serviços de concierge que estejam adequados aos con-
ceitos pré-estabelecidos pela companhia. Até agora a sintonia tem sido 
perfeita. Basta ver os imóveis que Terra tem colocado à venda. Eles 
representam a materialização do bom gosto, classe, funcionalidade e 
luxo que resultam em um estilo de vida agradável àqueles que optam 
por morar em um dos edifícios ou casas comercializados pela empresa.

Outro segredo que faz o sucesso da Terra, segundo Martin, é iden-
tificar os locais onde construir os novos empreendimentos. “Optamos 
por zonas históricas. E cada vez as áreas para se construir em Miami 
estão mais escassas. Isto torna cada empreendimento imobiliário um 
desafio, pois significa que temos de entregar o que há de melhor aos 
nossos clientes sem descaracterizar a região e obviamente sem causar 
nenhum impacto ambiental negativo”, esclarece o construtor.

Terra é uma empresa de desenvolvimento imobiliário integrado 
que fortalece os bairros e melhora o ambiente onde constrói através 
de design inovador e planejamento inteligente. Vanguardista, de mente 
aberta e transparente, Terra opera com um olho no futuro, respeitando 
o passado e em sintonia com o presente. A empresa prioriza as pessoas 
sobre os lucros, muitas vezes adotando uma abordagem de "menos é 
mais" para o desenvolvimento. Essencialmente uma construtora de co-
munidades, Terra une as pessoas através da filantropia, colaboração e 
desenvolvimento responsável.

Presidente da Terra traz para o Sul da Flórida novos conceitos de morar bem,  
unindo beleza com funcionalidade

Businessman
David Martin, o construtor de sonhos

David Martin, The Builder of Dreams

In Miami Magazine by Mariana Niro
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Terra, the award-wining South Florida based real estate development firm, was 
co-founded in 2001 by Pedro Martin and David Martin and is known for creating 
visionary projects that bring dynamic energy to their environments, having a positive 
impact on their surroundings and, by extension, on the people who live there. 

Terra’s recent emphasis has been on neighborhoods like Coconut Grove, Miami 
Beach, Doral and Weston. Examples are the Bjarke Ingels-designed Grove at Grand 
Bay and the Rem Koolhaas-designed Park Grove, two new luxury condos that are 
helping revitalize Coconut Grove. Glass, a 10-unit condo designed by Rene Gonzalez, 
was recently completed in Miami Beach's SoFi district. Terra’s newest project, just up 
the coast in North Beach, will be a 70-unit beachfront condo designed by Renzo 
Piano. Terra is also developing Modern Doral, as well as Botaniko in Weston, a 121-
acre project with homes designed by Chad Oppenheim and Roney Mateu. Terra's 
current developments are valued at $4 billion, with more than 10 million square feet 
of residential and commercial development built to date.

Pedro, who was a lawyer in a highly-regarded legal firm, was fortunate enough to 
see his son graduate in law. However, instead of devoting himself to his law studies, 
David invested in his entrepreneurial streak and became a very successful business 
man in the property sector. Terra has notched up some impressive figures in 15 years 
of operations. Its portfolio lists 20 residential construction developments including 
houses and buildings, investing in and bringing about commercial projects such as 
the construction of shopping malls and office buildings. Some of  Terra developments 
appear in the articles in this issue of In Miami Magazine.

However, it would be a mistake to regard David Martin as only a businessman 
concerned with gaining money. On the contrary, his business side is matched by 
another aspect – that of a man who is interested in playing an active role in society. 
David’s strong commitment to South Florida is underscored by the company’s active 
role in charitable, civic, arts and cultural organizations. With a unique interest in 

education, the arts and health foundations, David is actively involved in South 
Florida’s civic and business communities. In addition, his projects have led to more 
than 1,000 trees being planted to highlight his concern with the preservation of the 
environment in the places where his buildings are erected. 

“The idea is to always fit in with the whole project. We don t́ build just to 
make money. On the contrary, the aim is to give a quality of life to the residents 
and integrate them into a society that appreciates well-being,” says Martin. With 
this principle in mind, Terra hires professionals in the areas of architecture, interior 
design, landscaping and concierge services who support the company ś pre-
established concepts. To date the harmony has been perfect. One only has to look at 
the buildings Terra has for sale to confirm this. These represent the materialization of 
good taste, class, practicality and luxury that result in an incredible life style for those 
who chose to live in one of the buildings or houses the company sells.

Another secret behind the Terra ś success, according to Martin, is in identifying 
places to build the new complexes. “We choose historic areas which are becoming 
scarcer as building places in Miami. This makes every real estate project a challenge 
as it means we have to hand over the best product to our clients without removing 
any historic character of the region and also obviously without causing any negative 
environmental impact.”

Terra is an integrated development firm that strengthens neighborhoods and 
enhances the built environment through innovative design and intelligent planning. 
Progressive, open-minded and transparent, Terra operates with an eye toward the 
future while respecting the past and staying in-tune with the present. The firm 
prioritizes people over profits, often taking a ‘less is more’ approach to development. 
A community builder at its core, Terra brings people together through philanthropy, 
collaboration and responsible development.

Terra President brings new concepts for good living 
to South Florida that blend beauty and practicality



173



174



175

A mineira de Belo Horizonte sabe mesclar com perfeição arquitetura,  
decoração de interiores e conhecimento sobre arte contemporânea

Luciana Gontijo Junqueira marcou seu nome no Brasil e nos 
Estados Unidos, onde vive há nove anos, como arquiteta e decora-
dora de interiores. Por ser uma profissional capacitada e com ótimo 
curriculum, ela é contratada para desenvolver projetos onde ponti-
ficam a criatividade e a funcionalidade.

Esse conceito de espaço, beleza e harmonização é aplicado em 
suas criações e elogiado pelos clientes. Luciana, porém, não tem 
dúvida de que seu envolvimento com a arte ajudou a moldar o estilo 
e o perfeccionismo por um trabalho criativo.

Primeira neta de um vice-presidente do extinto Banco Real, 
a menina foi aprendendo com Feiz, seu avô, como interagir com 
obras de arte e com artistas. Por ser um apreciador da arte e da cul-
tura, o presidente do banco, Dr. Aluisio Faria, incumbiu o avô de 
Luciana de adquirir obras de arte para seu acervo pessoal e também 
para enobrecer algumas agências do Banco Real.

O que era uma tarefa tornou-se um prazer para aquele mineiro 
descendente de libaneses. Tanto que ele e a esposa inauguraram em 
Belo Horizonte, a Galeria DotArt, primeira da cidade a trazer obras 
de artistas contemporâneos e incluir a capital mineira no circuito de 
galerias de arte brasileiras.

Foi exatamente frequentando esse ambiente e respirando arte 
que a menina Luciana tomou gosto por essa atividade. Profissional-
mente, porém, ela escolheu a carreira de Arquitetura e formou-se 
na Universidade Fumec de BH. A partir daí, começou a trabalhar 
nos principais escritórios de Arquitetura e foi aprendendo ainda 
mais sobre a profissão e desenvolvendo seu talento.

Se no campo profissional sua vida estava indo de vento em 
popa, também na área sentimental tudo correu a 200 km por hora. 
Luciana se apaixonou por Bruno Junqueira, que na época era um 
dos pilotos brasileiros que participavam da Fórmula Indy. Eles en-
tão decidiram se casar e se mudar para os Estados Unidos, mais 
exatamente para o Sul da Flórida. Como uma camaleoa, adaptou-se 
rapidamente ao estilo de vida americano.

Inicialmente, começou a trabalhar com Paulo Bacchi, na Artefacto, 
mas, após ter aprendido como funcionava o sistema, Luciana decidiu 
partir para a carreira solo e fazer projetos de arquitetura e decoração. 
Paralelamente, começou a trazer algumas obras de arte brasileiras para 
cá. Desenvolta, não teve dificuldades para se destacar no setor: “Na 
área de arte, presto consultoria para quem precisar montar uma coleção 
ou quem quiser ter uma obra que simplesmente agrade o olhar”.

Arquitetura
Luciana Junqueira usa arte 
para compor seus projetos

Luciana Junqueira uses art  
to make her projects 

In Miami Magazine by Mariana Niro
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Essa desenvoltura chamou atenção de Christophe Van De 
Wegh, um dos maiores conhecedores do mercado de arte do mun-
do. “Como ele queria entrar mais forte no mercado brasileiro de 
arte, começamos a desenvolver um trabalho conjunto em 2012, 
uma vez que conheço vários artistas brasileiros e tenho relaciona-
mento e acesso a várias galerias de arte do Brasil”, explicou a con-
sultora de arte. 

Luciana continua a assessorá-lo como agente livre junto aos seus 
clientes brasileiros onde vem aprendendo muito. Isso não é proble-
ma porque ela é proprietária de um escritório de consultoria de arte 
que representa vários artistas contemporâneos em Miami. Além de 
telas, a consultora também investe em exposições fotográficas, até 
porque a fotografia é atualmente uma forma de arte. Coinciden-
temente, representa Mario Haberfeld. ex-piloto de Fórmula Indy 
e colega de Bruno Junqueira, que trocou o volante pela máquina 
fotográfica e as pistas de corrida pelas paisagens do Pantanal. “Ele 
faz um trabalho muito bonito de preservação ambiental, batizado 

de Preservação Onçafari”, afirmou a marchand.
A paixão pela arte, no entanto, não afasta Luciana Junqueira de 

suas outras atividades. 
Além disso, ela ficou encantada com dois trabalhos que saíram 

diretamente de sua prancheta: “Construí duas casas do chão, ou 
seja, havia apenas os terrenos. Fiz a concepção arquitetônica dos 
projetos – um em Coral Gables e outro em Palm Beach – e depois 
cuidei de toda decoração dos interiores”. 

Perguntada qual das atividades é mais apaixonante, Luciana 
pensa um pouco e responde: “Na verdade, gosto de tudo. Até por-
que arquitetura e decoração também são formas de artes, pois pre-
cisamos exercitar nossa criatividade a fim de se chegar ao objetivo 
específico, que é proporcionar aos clientes um ambiente agradável, 
bonito e funcional, no qual eles e suas famílias possam desfrutar de 
bons momentos...”

E não é que Luciana está certa?
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Luciana Gontijo Junqueira made her name in Brazil and in the United States, 
where she has lived for nine years, as an architect and interior decorator. As she is 
a qualified professional with a great curriculum, she is hired to carry out projects 
where creativity and functionality are essential.

This concept of space, beauty and harmony is used in her creations and hailed 
by clients. However, Luciana has no doubt that her involvement with art helped 
shape the style and perfectionism of her creative work.

She is the eldest granddaughter of a vice-president of the former Banco Real 
and was taught by her grandfather, Feiz, who was of Lebanese descent, how to 
interact with works of art and artists. The bank president, Aluisio Faria, was a lover 
of art and culture and charged Luciana ś grandfather with the task of acquiring 
works of art for his personal collection and also to enhance some of the Banco 
Real branches.

What was once a task became a pleasure for her grandfather. To such an extent 
that he and his wife opened the Galeria Dot Art, in Belo Horizonte. It was the first 
in the city, the capital of Minas Gerais state, to present works of contemporary 
artists and Belo Horizonte also became part of the circuit of Brazilian art galleries.

It was by visiting this kind of environment and breathing art that the school-
girl Luciana developed a taste for this activity. However, in professional terms she 
chose the career of architecture and graduated at the Universidade Fumec in Belo 
Horizonte. From then on, she started to work for the main architectural firms and 
learned more about the profession and developed her own talent.

If her life was going really well professionally, her private life was powering 
ahead at 200 km an hour. Luciana fell in love with Bruno Junqueira, who at that 
time was one of the Brazilian drivers who took part in the Formula Indy race. They 
then decided to get marry and move to the United States, to South Florida specifi-
cally. Like a chameleon, she adjusted quickly to the American life style.

Initially she began to work with Paulo Bacchi, in Artefacto, but after learning 
how the system worked, Luciana decided to set up a solo career and undertook 
architectural and decoration projects. At the same time, she began to bring some 
Brazilian works of art to the US. She took this move in her stride and had no diffi-
culty in making her mark in the sector. “ I provide consultation in the art area for 

anyone who needs it.” .
This flexibility drew the attention of Dutchman Christian Van der Wergh, one 

of the world ś greatest connoisseurs of the art market. “As he wanted to enter the 
Brazilian art market in a bigger way, we began to develop a joint project in 2012, as 
I know various Brazilian artists and have a relationship with and access to a number 
of galleries in Brazil,” she said.

Later, although she was no longer directly involved with Van der Werth, Luci-
ana continued to assist him as a freelance. This is not a problem because she is the 
owner of an art consultancy firm that represents a number of contemporary artists. 
Beside the canvases, she also invests in photographic exhibitions, because photo-
graph is currently a form of art. At the same time, she represents Mario Haberfeld, 
a former Formula Indy pilot and a colleague of Bruno Junqueira, who swapped the 
race courts for the camera and takes landscapes of the Pantanal region. “He does 
a very good job of environmental protection, called Preservation On Safari,” she 
added.

However, the passion for art does not distance Luciana from her other activ-
ities. She has recently developed a project in Aventura. Although the apartment 
originally had two rooms plus a den linked to the living and dining rooms, Luciana 
redid the plan and transformed the den into a third suite, maintaining the living 
room with a comfortable size in order to bring together the whole family and allow 
them to enjoy the beautiful, fantastic view in front of the apartment. 

At the same time, she is captivated with two works that came out directly from 
her drawing board. “I built two houses from scratch where there had just been land 
plots. I created the architectural concept of the projects – one in Coral Gables and 
the other in Palm Beach – and then handled all the interior decoration.” 

Asked what her favorite activity is, Luciana thinks a little before answering. “I 
like everything in fact because architecture and interior decoration are also forms 
of art. We need to exercise our creativity in order to reach a specific aim, which is to 
provide clients with a pleasant, beautiful and practical environment in which they 
and their family can have a good time.”

Hasn t́ Luciana got it just right?

Junqueira who is from Belo Horizonte knows how to make the perfect blend of architecture, 
interior decoration and knowledge of contemporary art 
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Muitos brasileiros vêm para Miami e aqui podem desfrutar de 
várias coisas de qualidade. Bons restaurantes, belas praias, sol bri-
lhante e paraíso das compras formam um conjunto atrativo para os 
turistas. Para completar, por que não desfilar a bordo de uma Fer-
rari, Lamborghini, Bentley, Maserati, Jaguar, Mercedes, Porsche, 
BMW, Range Rover ou qualquer outro carro esportivo e de luxo 
nas excelentes estradas da Flórida?

Bem, esse sonho pode tornar-se realidade, graças ao First Class 
Rent a Car – uma locadora de automóveis que funciona perto do 
Aeroporto Internacional de Miami e possui uma frota de mais de 
40 veículos esportivos e de luxo, todos novos ou com pouquíssimo 
uso, com idade média inferior a dois anos de uso. E o melhor de 
tudo é ser atendido por alguém que fala sua língua.

A companhia foi fundada em 1990 pelos cariocas Marcelo de 
Almeida e Carlos Dolabella, justamente para atender à um merca-
do que sentia esta necessidade mas carecia de alternativas. “Nos 
distinguimos pelo atendimento diferenciado”, enfatizou Dolabella.

Por atendimento diferenciado, entenda-se um aluguel livre de 
preocupações para o cliente. Assim, todos os veículos da First Class 
possuem Sunpass para evitar aborrecimentos como ter de parar nas 
cabines para pagar pedágio, carros limpíssimos e polidos, tanque 
cheio, enfim, todas facilidades para o cliente desfrutar do melhor 
sem nenhuma preocupação, como GPS e Sirius Satellite Radio grá-
tis, além de um serviço de concierge que permite recepcionar o 
cliente no aeroporto já com o carro escolhido. O cliente dispõe ain-
da de um serviço de assistência 24 horas. Assim, qualquer problema 
que por ventura o cliente tiver será resolvido pelos funcionários em 
tempo recorde. E, além de Miami, os serviços também são ofereci-
dos em Tampa e em Orlando.

Um exemplo dessa assistência 24/7. Uma cliente que viajava 
com uma SUV da Mercedes com a filha e a neta, de repente, teve de 
parar porque a bebê precisava ter a fralda trocada. Avó e mãe pro-
videnciaram a troca, mas na hora de fechar a parte traseira a cliente 
não prestou atenção e fechou a porta com a chave do carro dentro. 
O incidente ocorreu por volta das 11h30 da noite. Desesperada, a 
cliente fez contato e como sempre foi atendida de pronto. A First 
Class acionou o MBrace da Mercedes Benz e forneceu ao pessoal de 

suporte da montadora o código do automóvel. Após a confirmação 
da veracidade dos dados, eles ativaram o sistema por satélite para 
abrir as portas do carro. A cliente pôde, então, ligar o carro e seguir 
viagem. “Ela nos telefonou super agradecida e até me perguntou 
como havia feito aquilo. Explicamos que era um serviço extra que a 
First Class pagava por ano por carro para termos certeza que situa-
ções como aquela fossem resolvidas rapidamente." 

"Em outra ocasião, havíamos alugado outra SUV com apenas 
mil quilômetros para um dos clientes preferenciais da empresa. 
Poucos dias depois fomos à concessionária receber um outro carro 
do mesmo modelo. De lá mesmo ligamos para este cliente e per-
guntamos se ele queria ser o primeiro a usar o novo carro. Ele ficou 
agradecido e aceitou. Em 30 minutos estávamos no condomínio 
dele para efetuar a troca, e mantivemos tudo como ele gosta, sinto-
nizamos sua estação de rádio preferida, banco na posição e pontos 
de destino no GPS. Foi uma atenção especial, até porque o carro 
que ele estava dirigindo era praticamente novo. Esta atenção ao de-
talhe é que encanta os nossos clientes”, afirmou o sócio da empresa.

Claro que alugar um carro deste nível não é barato. O aluguel de 
uma Ferrari por uma semana, por exemplo, custa US$15 mil. Caro? 
Segundo Dolabella, isto é relativo: “No Brasil, um carro deste custa 
US$500 mil. O IPVA custa 5% deste valor e fazer um seguro que 
custa outros 5%. Só aí, ele gastou US$50 mil por ano mais a depre-
ciação e o custo do dinheiro. Para piorar, as ruas e estradas são mal 
conservadas e podem danificar o veículo, causando mais despesas. 
Quando viajam, os clientes apenas curtem o carro, pois quem tem 
de se preocupar com as despesas somos nós”. 

Some-se à isto a falta de segurança e constatamos que alugar um 
carro esportivo ou de luxo da First Class é mesmo a melhor opção 
para se desfrutar um carro de alto nível da forma correta. 

Desse modo, basta apenas ligar o motor, prender os cintos e 
sair pelas estradas da Flórida para viver uma experiência que não 
tem preço.

www.firstclassrentacar.com
info@firstclassrentacar.com
@firstclassmiami

Quer andar a bordo de uma Ferrari novinha pelas estradas da Flórida?  
First Class Group torna seu sonho em realidade.

First Class 
Group

seu carro de luxo na Flórida
your deluxe car in Florida

In Miami Magazine by Mariana Niro
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Many Brazilians come to Miami where they can enjoy lots of the best things in life. Good restaurants, 
beautiful beaches, brilliant sunshine and a shopping paradise are an attractive package for the tourists. To 
round things off, why not hop into a Ferrari, Lamborghini, Bentley, Maserati, Jaguar, Mercedes, Porsche, 
BMW or any other sports or luxury car and zoom off onto the excellent roads of Florida?

This dream can become reality thanks to the First Class Group – a car rental company that operates 
close to Miami International Airport and has a fleet of almost 40 sports and luxury vehicles. All are new or 
with little mileage and with an average of less than two years´ use. Best of all, Brazilians can be served by a 
Portuguese speaker.

The company was founded in 1990 by Marcelo de Almeida and Carlos Dolabella from Rio de Janeiro, 
precisely to serve a market which felt this need but had no alternatives. “Our differential is the differentiated 
attendance,” Dolabella stressed.

Differentiated attendance means the client can rent a vehicle without any worries. All the First Class 
vehicles have the SunPass help guide to avoid hassles such as having to stop at the turnpikes and pay a toll, 
spotlessly clean and shining cars, a full tank, basically all facilities so the client can enjoy a worry-free experi-
ence. These features include free GPS and Sirius Satellite Radio, a concierge service that allows the client to 
be met at the airport and taken to the place where the rented car is ready for use. 

The client can also rely on a 24-hour assistance service from the First Class rental team. This means any 
problem the client may have will be resolved in record time by the staff. The service is also available in Tampa 
and Orlando as well as Miami.

Dolabella gave one example of how this 24/7 service works. A client who was driving a Mercedes SUV 
with her daughter and granddaughter suddenly had to stop to change the baby ś diaper. The two women did 
so but the client did not pay attention and closed the back door leaving the ignition key inside the car. The 
incident happened about 11:30 at night. The client was desperate and called Dolabella. He then called the 
Mercedes Benz Road Assistance and gave the company ś support staff the car code. After checking the data, 
they activated the system by remote control to open the back door of the car. The client was then able to 
switch on the engine and continue her journey. “She called me and was very grateful and even asked me how it 
had been done. I explained how the Mercedes system worked and she felt more at ease. I resolved the problem 
in 10 minutes by phone without having to leave home and left the client satisfied.”

On another occasion, he had rented another Mercedes SUV to one of the company ś preferential clients. 
The following day Dolabella went to the dealer to get the most up-to-date model of the same car. “From 
there I called the client and asked if he wanted to be the first to use the new car. He was grateful and accepted. 
The next day we went to his condo to make the swap and kept everything the way he liked, switched to the 
frequency of his favorite radio station and left the key of the new car for him. It was a special service because 
the car he was driving only had 1,000 kilometers on the clock. In fact, it was almost new. This attention to 
detail is what captivates our clients,” he added.

Renting a car like this is obviously not cheap. Renting a Ferrari for a week, for example, costs US$15,000.
Expensive? Dolabella believes it is all relative. “In Brazil, a car like this costs US$300,000. On top of this, 
the owner has to pay the IPVA tax which costs 5% of this amount and take out an insurance policy that costs 
another 5%. This means he has already spent US$30,000 a year. To make things worse, the streets and roads 
are badly maintained and can damage the vehicle, leading to more expenses. Here, he only gets enjoyment 
from the car as we are the ones who have to worry about the expenses.” 

On top of this, there is the lack of education among a section of the Brazilian population which throws 
objects or spit on people driving convertibles so we believe renting a sports or luxury car from First Class is 
the best option. 

So, all you need to do is switch on the engine, put on your seat belt and head out onto the Florida roads 
to undergo a priceless experience.

Want to drive a brand new Ferrari along the roads of Florida?  
The First Class Group turns your dream into a reality.
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Se você quer economizar tempo, helicóptero é o veículo ideal 
para fugir do engarrafamento de automóveis nas ruas urbanas e 
ganhar tempo na locomoção pelos céus das cidades. Instalada jun-
to ao Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale, na Flórida, Air 
Commander Aerospace surgiu como excelente opção para atender 
esse segmento que vem crescendo anualmente.

Tendo à frente o comandante Kamal El-Nashar, que possui 
35 anos de experiência como piloto de aviões e helicópteros, Air 
Commander tem como objetivo atender aos seus clientes com um 
serviço especializado na venda, costumização e manutenção de uma 
aeronave. Vale lembrar que, além dos helicópteros, a companhia 
também faz os mesmos serviços com os jatinhos. Com clientes em 
todas partes do mundo, a empresa especializou-se em compreender 
as necessidades de seus clientes e atendê-las da melhor maneira pos-
sível. Sua equipe está preparada para satisfazer qualquer expectativa 
quando se trata de compra, venda, costumização ou manutenção de 
uma aeronave. Os clientes podem ainda manter suas aeronaves no 
hangar da Air Commander, que cuidará de toda manutenção, ou 
seja, ela estará sempre pronta para voar. 

Além disso, a companhia tem condições de prestar assessoria e 
consultoria legal na aquisição de aeronaves em qualquer lugar do pla-
neta, mas os principais mercados são Brasil e Estados Unidos. “Nos-
so foco está na compra e venda de aeronaves e na costumização, as-
sim como na avaliação da aeronave para estabelecimento de preços”, 
enfatizou Felipe Biancalana, vice-presidente da Air Commander. 
Quando ele fala em costumização, isto significa instalação de avioni-
cs (painel de instrumentos mais atualizados), pintura e colocação de 
novo interior, especialmente fabricados pela própria empresa. 

Air Commander adquire aeronaves e mantém no hangar seus 
próprios helicópteros e aviões e também de outros proprietários em 
consignação. “Somos uma empresa multimarcas, ou seja, trabalha-
mos com vários fabricantes. No caso dos helicópteros, temos má-
quinas de três fabricantes – da italiana Leonardo (Agusta), da fran-
cesa Airbus (Eurocopter) e da americana Bell – e entre os aviões 
temos jatinhos Cessna, Bombardier, Embraer, Gulfstream e Falcon 
Dassault”, explica Biancalana.

A experiência de três décadas do comandante Kamal El-Nashar 
é a principal garantia de que Air Commander é uma ótima opção 
para quem quiser comprar ou vender aeronaves, contratar o aluguel 
do hangar e, sobretudo, contar com o trabalho especializado de 
costumização das aeronaves, que cuida tanto do aperfeiçoamento 
dos itens de segurança como do embelezamento das máquinas voa-
doras. 

"O preço para ter um brinquedinho deste varia de acordo com o 
modelo e a capacidade de transporte de pessoas. O mesmo critério 
se aplica aos jatinhos”, afirma Biancalana. 

Para saber mais sobre preços, serviços e assessoria, 
os interessados devem consultar o website da companhia  
http://www.aircommander.net. 

Se falar que é leitor da In Miami Magazine, certamente terá um 
atendimento ainda mais especial porque servir bem é o lema da Air 
Commander.

Air Commander possui vários modelos de helicópteros e jatinhos 
e entrega aeronaves personalizadas aos seus clientes

Aviação 
Executiva

Air Commander, onde você encontra 
o helicóptero que procura

Air Commander, the place to find  
the helicopter you are looking for

In Miami Magazine by Mariana Niro
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If you want to save time, a helicopter is the ideal vehicle to escape from traf-
fic jams in city roads and gain traveling time by flying the skies above the cities. 
Air Commander Aerospace is based near Fort Lauderdale International Airport 
in Florida and has emerged as an outstanding choice to serve this segment that is 
growing on an annual basis.

The company is headed by captain Kamal El-Nashar who has 35 years´ ex-
perience as a helicopter pilot. Air Commander ś aim is to provide its clients with 
specialist services in the sale, customization and maintenance of an aircraft. It is 
worth noting that, besides helicopters, the company carries out similar services 
for private planes. It has clients throughout the world and specializes in under-
standing the needs of its clients and meeting them in the best possible way. Its 
team is ready to satisfy any expectation related to buying, selling, customizing 
or relocating an aircraft. Clients can also park their aircraft in the hangar of 
Air Commander which will handle all the maintenance so that it is spotless and 
ready to fly. 

The company can also provide legal advisory and consultancy services in 
buying aircraft in any part of the world although the main markets are Brazil 
and the United States. “We focus on buying and selling aircraft and customiz-
ing them, as well as valuing them to establish prices,” said Felipe Biancalana, 
vice-president of Air Commander. When he speaks of customization, this means 
the installation of avionics (the most modern flying instruments), and painting 
and laying down floors, specially made by the company itself. 

Air Commander acquires aircraft with its own capital and maintains its own 
helicopters and fixed-wing craft as well as those of other owners in consignment. 
The company currently has 10 helicopters for sale. “We are a multi-brand com-
pany, i.e. we work with a number of manufacturers. In the case of helicopters, we 
have models from three manufacturers – Agusta from Italy, Eurocopter (which 
belongs to Airbus) and the American company Bell. In terms of planes, we have 
models by Cessna, Bombardier Learjet and Cirrus,” Biancalana added.

Captain Kamal El-Nashar ś three decades of experience is the main guaran-
tee that Air Commander is a great choice for anyone who wants to buy or sell air-
craft, lease space in the hangar and, above all, rely on the specialist customization 
work of the aircraft which involves not only great care of the safety items but also 
ensuring the flying machines look great. 

The price for a toy like this varies according to the model and passenger 
transport capacity. “A used helicopter costs between US$1.5 million and US$3.5 
million while a new model costs from US$3.6 million upwards. A helicopter that 
can transport up to 10 people, for example, costs US$16 million. The same goes 
for private jets,” said Biancalana. 

If you want to learn more about prices, services and advisory help, check out 
the company ś website http://www.aircommander.net. 

If you mention that you are a reader of In Miami Magazine, you will certainly 
get an even more special because providing a good service is Air Commander ś 
motto.

Captain Kamal El-Nashar ś company has various models of helicopters and fixed-wing planes  
and delivers customized aircraft to its clients
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Um imóvel único está à venda em Miami Beach. Trata-se de uma casa recém-cons-
truída de 1.400 metros quadrados localizada na conceituada North Bay Road, em Mia-
mi Beach. Com fantásticas vistas amplas da baía, salas agradáveis e layout moderno, 
esta casa de sete quartos, nove banheiros constitui-se em um novo padrão para design 
sofisticado e viver com elegância. Incorporando materiais orgânicos e modernos, a casa 
possui paredes com vidros deslizantes através das quais é possível viver o estilo único 
de Miami tanto internamente como externamente. As guarnições de madeira Cumaru e 
os melhores materiais de pedra natural conferem um estilo arquitetônico único à casa; 
moderna e ao mesmo tempo acolhedora em sua elegância. 

O primeiro andar da casa apresenta uma cozinha gourmet totalmente equipada, sala 
de jantar formal e uma grande sala nobre. O primeiro piso inclui ainda um espaço para 
entretenimento que inclui uma sala de projeção e um bar completo, sala com temperatu-
ra de conservação de vinho controlada e área de degustação, assim como fitness center 
com terraço para ioga. No segundo andar, há uma suíte master agradável e espaçosa 
de mais de 168 metros quadrados que inclui os banheiros dele e dela e armários bem 
como uma varanda profunda com amplas vistas para a baía do centro de Miami. O piso 
também tem uma suíte mini-master com varanda, além de outros cinco quartos com 
banheiros privativos e armários espaçosos.

A casa é coberta com um deck altamente exclusivo de 280 metros quadrados na par-
te superior e oferece capacidade de entretenimento completo, assim como vistas da baía 
de Biscayne e da grande Miami. O imóvel fica neste endereço 6440 North Bay Road e 
já está à venda por US$ 30.5 milhões. Se quiser, o novo proprietário pode ainda efetuar 
algumas melhorias no imóvel.

Quem quiser saber mais sobre essa casa, deve entrar em contato com Mariana Niro 
pelo telefone (305) 323-2806.

Luxury 
House

Viva em grande estilo em Miami Beach
Live in style in Miami Beach

In Miami Magazine by Mariana Niro

Info: Mariana Niro
(305) 323-2806

mariana.niro@elliman.com 



191



192



193



194

A unique property is for sale in Miami Beach. It is a newly built 1400 square meter house located on the 
prestigious North Bay Road in Miami Beach. With fantastic expansive views of the bay, pleasant lounges 
and modern layout, this seven-bedroom, nine-bath home sets a new standard for sophisticated design and 
living with elegance. Incorporating organic and modern materials, the house features sliding glass walls 
through which is possible to live the unique Miami style both internally and externally. Cumaru wood trim-
mings and the best materials of natural stone give a unique architectural style to the house; Modern yet at 
the same time welcoming in its elegance.

The first floor of the house features a fully equipped gourmet kitchen, formal dining room and a large 
noble room. The first floor also includes an entertainment space that includes a projection room and a full 
bar, a controlled wine storage room and tasting area, as well as a fitness center with a yoga terrace. On 
the second floor there is a nice and spacious master suite of over 168 square meter which includes his and 
hers bathrooms and closets, as well as a large balcony with expansive views of downtown Miami Bay. The 
floor also has a mini master suite with balcony, plus another five bedrooms with private baths and spacious 
closets.

The house is covered with a highly exclusive 280 square meter deck at the top and offers full entertain-
ment capability as well as views of Biscayne Bay and the Greater Miami. The property is at this address: 6440 
North Bay Road and is already for sale for $ 30.5 million. The new owner can still make some improvements 
in the property.

If you want to know more about this house, you should contact Mariana Niro at (305) 323-2806.
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Alguns empreendimentos imobiliários, situados em Miami, en-
quadram-se no programa EB-5. Eles se revelam uma excelente al-
ternativa para quem deseja fixar residência nos Estados Unidos. O 
Programa de Investidores Imigrantes dos EUA - conhecido como 
“EB-5” - é uma das formas mais eficientes para pessoas de todo 
o mundo obterem o green card e viverem nos Estados Unidos da 
América. Após completar o programa de forma bem sucedida, os 
investidores e os membros de sua família (cônjuge e filhos de até 21 
anos de idade) recebem o status de residente condicional nos Esta-
dos Unidos, que pode ser convertido em residência permanente, e 
abre o caminho para a nacionalidade.

Desde sua introdução, em 1990, pela Lei de Imigração Ameri-
cana, o programa EB-5 oferece uma categoria especial de vistos de 
imigrantes para investidores internacionais com elevado patrimônio 
financeiro. Para poder participar do programa, o requerente deve in-
vestir 500.000 dólares em um negócio ou em um projeto localizado 
em uma área com grande taxa de desemprego nos Estados Unidos. 
O investimento do requerente deve criar 10 postos de trabalho inte-
gral dentro de um período de 2 anos.

Após aprovação da candidatura inicial, que se foca principal-
mente no estabelecimento de uma fonte legal de investimento para 
os 500.000 dólares (conhecido por Petição I-526), o requerente e 

sua família imediata são elegíveis ao status de residente condicional 
nos Estados Unidos. Uma vez que o requerente estabelece que o 
investimento de 500.000 dólares foi feito no projeto selecionado e 
os 10 postos de trabalho integral foram criados dentro do período 
necessário (ou será criado dentro de um período razoável), a condi-
ção anexa ao visto é removida e o requerente e sua família recebem 
o status de residente permanente nos Estados Unidos.

Aqui estão alguns dados básicos para os interessados em partici-
par desse programa. A top producer Mariana Niro acredita ser hoje 
uma ótima maneira de adquirir o green card e conseguir viver nos 
EUA, pois há opções de projetos seguros e de alto padrão aprovados 
e oferecendo este programa de EB5, como, por exemplo, sofistica-
dos projetos em Downton Miami. “E o melhor de tudo é que não 
precisa comprar uma unidade no projeto para poder aplicar para o 
EB-5, pois não há vinculação. Para obter o EB-5, é preciso entrar 
como investidor do projeto”, enfatiza. Aqui está mostrado o quanto 
o interessado deverá investir para obter o EB-5. Entretanto, quem 
quiser saber mais sobre esta opção, pode entrar em contato com 
Mariana Niro através do telefone (305) 323-2806. Ela terá imenso 
prazer em esclarecer as dúvidas e viabilizar um bom negócio que, 
além de tudo, abre portas para se viver nos EUA. A seguir, publica-
mos alguns valores estimados para entrar no Programa EB-5.

Visto 
EB-5

Visto de investidor EB5, alternativa  
para obtenção de green card

EB5 investor visa, alternative way  
of obtaining green card

In Miami Magazine by Mariana Niro
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*  Estimativa. As taxas legais incluem todo o trabalho jurídico para as 
petições EB-5 ou greencard condicional ou permanente, bem como 
assistência ao cliente durante o processo consular. Se o cliente 
optar por ajustar o status enquanto estiver vivendo nos EUA, taxas 
adicionais jurídicas serão aplicadas bem como taxas USCIS, com 
base no número de familiares. 

** Serviços de Imigração e Cidadania dos Estados Unidos
*** O valor da taxa biométrica é 85 dólares, quando aplicável

Requisitos básicos 
• Investimento de 500.000 dólares
• Prova de fonte legal do dito investimento através da Petição I-526 
•  Cada investimento deve criar 10 postos de trabalho integral para 

trabalhadores americanos qualificados

Benefícios do Programa (Centro Regional) 
•  Diferentemente de outros programas de visto americano, não 

há limite de idade, nível educacional ou experiência prévia com 
negócios 

•  O requerente e sua família (cônjuge e filhos de até 21 anos de 
idade no momento da consulta do visto) receberão o green card e 
poderão se estabelecer em qualquer local nos Estados Unidos 

• Não se exige do requerente falar inglês 
•  O requerente pode se candidatar à cidadania 5 anos após se 

tornar um residente

Taxa do programa para o visto EB5 
Compromisso financeiro ...................................................500.000 dólares
Taxa central regional .............................................................50.000 dólares
Taxas legais* ...........................................................................20.000 dólares

Taxas USCIS** 
Green Card condicional I-526 ...............................................1.500 dólares
Taxa de preenchimento do formulário petição I-485*** ..... 900 dólares
Green Card permanente I-829*** ........................................3.750 dólares
Total ........................................................................................576.150 dólares
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Basic Requirements 
• Investment of $500,000
• Proof of legal source of said investment via the I-526 Petition
• Each investment must create 10 full-time jobs for U.S. qualified workers

Benefits of the Program (Regional Center) 
•  Unlike other U.S. visa programs, there are no requirements for age, education 

level or prior business experience
•  The applicant and his or her family (spouse and children under the age of 21 at 

the time of visa appointment) will be awarded green cards and will be able to 
settle anywhere in the United States

• The Applicant is not required to speak English
•  The Applicant can apply for citizenship 5 years after becoming a temporary 

resident

The U.S. Immigrant Investor Program - known as "EB-5" - is one of the most 
efficient ways for people from around the world to obtain a green card and live 
in the United States of America. After the successful completion of the program, 
investors and their family members (spouse and children under the age of 21) are 
given a conditional resident status in the United States, which can be converted into 
a permanent residency with a path to citizenship. 

Since its introduction in 1990 by the U.S. Immigration Act, the EB-5 program 
provides a special category of immigration visa for the high-net-worth interna-
tional investor. To qualify for the program, the applicant must invest $500,000 
in a business or project located in an area of the United States with a high unem-
ployment rate. The applicant's investment must create 10 full-time jobs within a 

two-year period. 
After the approval of the initial application, which is focused primarily on 

establishing the legal source of the investment of $500,000 (known as an I-526 
Petition), the applicant and his or her immediate family are eligible for a condi-
tional resident status in the United States. Once the applicant establishes that the 
investment of $500,000 was made in the selected project and the 10 full-time jobs 
were created within the required period (or will be created within a reasonable time 
period), the condition attached to the visa is removed and the applicant and family 
receive permanent resident status in the United States. 
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Adquirir imóveis alugados por grandes companhias são investimentos com lucros atraentes

Para os investidores que querem diversificar seus investimentos, 
uma ótima alternativa é comprar imóveis comerciais, conhecidos 
no jargão local como Triple-Net (NNN). A grande vantagem, neste 
caso, é a certeza de o locatário pagar sempre na data acordada, uma 
vez que estas companhias programam seus pagamentos de aluguéis 
dentro de um cronograma pré-estabelecido. Este é um modelo que 
não é muito comum no Brasil, pois o inquilino é obrigado a cum-
prir o contrato em sua totalidade, ou seja, podemos nos programar 
a médio e longo prazo.

A corretora de imóveis e consultora de investimentos Mariana 
Niro não tem receio em recomendar a compra destes bens que cum-
prem dupla função: garantem uma renda fixa mensal e geralmente 
valorizam-se de acordo com o tempo. É um investimento seguro e 
representa brick and mortar, ou seja, não correm o risco de virar pó 
por causa de alguma crise no mercado financeiro de títulos e papéis. 
E, em razão da segurança do investimento, os bancos “adoram” 
esse tipo de propriedade, emprestando em média 60% a juros de 
4.25% fixo por cinco anos e amortizados em até 25 anos.

Entretanto, para ter a certeza de estar fazendo um investimen-
to lucrativo e com poucos riscos, é preciso recorrer à experiência 
de profissionais gabaritados. Mariana preenche perfeitamente estes 
requisitos e reúne totais condições de assessorar os interessados a 
investir em empreendimentos sólidos e com retorno garantido.

Sobre as propriedades “Triple Net – NNN”, é preciso destacar 
algumas características fundamentais que transformam esse mode-
lo no mais seguro possível em termos de investimento: 

Investimento em propriedades comerciais atreladas à um con-
trato de locação longo, feito com grandes corporações.

O termo NNN significa que o proprietário do imóvel está 
isento de responsabilidade em pagar os três tipos de custos as-
sociados ao imóvel: imposto de propriedade, seguro e qualquer 
outro custo como estrutura ou telhado. O inquilino é quem arca 
com estas despesas.

Nesse tipo de contrato não existe multa rescisória ou renego-
ciação. O contrato deve ser cumprido até o final. Este é o principal 
motivo para dar preferência às empresas grandes e sólidas.

Toda manutenção e conserto ficam a cargo do inquilino. A pre-
ferência por stand-alone (somente um inquilino) é para evitar dis-
puta em caso de conserto no estacionamento, por exemplo.

Outras vantagens são a duração do contrato, que também dá ao 
inquilino possibilidades de extensão que geralmente são quatro op-
ções de cinco anos. E todos contratos preveem aumentos regulares 
no valor do aluguel. Além disso, não precisam de nenhum tipo de 
administração. A rentabilidade deste investimento gira em torno de 
6% ao ano.

O cliente conta ainda com uma equipe de advogados, contadores 
e bancos para transformar a transação a mais transparente e vantajosa 
possível. Para todas as propriedades, é feita uma planilha Excel que 
demonstra o aumento no retorno do investimento em caso de finan-
ciamento e o lucro final até mesmo após o pagamento do IR. 

Outro ponto importante é que nesse modelo a localização não 
é tão importante. Em cidades menores, pode-se obter melhor ren-
dimento e a segurança é exatamente a mesma, com garantias dadas 
pela corporação. Aqui estão alguns exemplos de imóveis disponí-
veis no mercado imobiliário comercial da Flórida.

Imóveis 
Comerciais

Excelente alternativa de investimento
An excellent investment alternative

In Miami Magazine by Mariana Niro
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Duas lojas da rede Family Dollar:
Uma fica localizada em Auburndale (Winter Haven), entre 

Kissimmee e Lakeland. A loja de 785m2, totalmente nova, custa 
cerca de US$2 milhões e rende mais de US$115 mil por ano. O 
aluguel deve ser por um período de 15 anos de contrato. 

A outra loja está localizada em Lee, entre Tallahassee e Jack-
sonville. Construída em 2016, a loja de 773m2, custa cerca de 
US$1.7 milhão e rende mais de US$104 mil por ano. O aluguel 
deve ser por 16 anos de contrato. 

Two stores of the Family Dollar chain:
One is located in Auburndale (Winter Haven), between Kissimmee and 

Lakeland. The stores covers 785m², is completely new, costs around US$2 mil-
lion and has an income of more than US$115,000 a year. Moreover, the tenant 
is responsible for all the running costs, including the property tax. The rental 
contract runs for 15 years. 

The other store is located in Lee, between Tallahassee and Jacksonville. It 
was built in 2016 and measures 773m², costs around US$1.7 million and has an 
annual income of more than US$104,000. The tenant is also responsible for all 
the running costs, including the property tax, in this case. The rental contract 
runs for 16 years. In the two cases, the warranty is given by a company with a 
market value of US$18 billion which posted a profit of US$8.6 billion in 2015.

For investors who want to diversify their investments, a great alternative is to 
buy commercial real estate, known in local jargon as Triple-Net (NNN). The great 
advantage in this case is that the lessee always pays on the agreed date as these 
companies schedule their rent payments within a pre-established schedule. This is a 
model that is not very common in Brazil, because the tenant is obliged to fulfill the 
contract in its entirety, that is, we can plan ourselves in the medium and long term.

The real estate broker and investment consultant Mariana Niro is not afraid to 
recommend the purchase of these assets that fulfill a dual function: they guarantee 
a monthly fixed income and are generally gain value over time. It is a safe invest-
ment and represents brick and mortar, ie do not run the risk of becoming dust 
because of some financial crisis in the securities and paper market. And because of 
the security of the investment, banks "love" this type of property, lending on aver-
age 60% at fixed interest rates of 4.25% for five years and amortized over 25 years.

Nevertheless, to be sure of making a profitable investment with few risks, the 
investor needs to obtain the experience of qualified professionals. Mariana fits 
these requirements perfectly and is in a perfect position to provide advice to those 
interested in investing in solid developments with a guaranteed return.

On the properties "Triple Net - NNN", it is necessary to highlight some fun-
damental characteristics that make this model as safe as possible in terms of in-
vestment: 

Investment in commercial properties linked to a long lease agreement with 
large corporations.

The term NNN means that the owner of the property is exempt from liability 
to pay the three types of costs associated with the property: property tax, insurance 
and any other cost such as structure or roof. The tenant is responsible for these 
expenses.

In this type of contract there is no fine or renegotiation. The contract must be 
fulfilled until the end. This is the main reason for giving preference to large and 
solid companies.

All maintenance and repair is the responsibility of the tenant. The preference 
for stand-alone (only a tenant) is to avoid dispute in case of repair in the parking, 
for example.

Other advantages are the duration of the contract, which also gives the tenant 
extension possibilities which are generally four five year options. And all contracts 
provide for regular increases in rental value. In addition, they do not need any type 
of administration. The profitability of this investment is around 6% per year.

The client also has a team of lawyers, accountants and banks to make the trans-
action as transparent and advantageous as possible. For all the properties, an Excel 
spreadsheet is made that demonstrates the increase in the return of the investment 
in case of financing and the final profit even after the Income Tax payment.

Another important feature is that in this model location is not so important. 
In smaller cities, one can get better performance and security is exactly the same, 
with guarantees given by the corporation. Here are some examples of real estate 
available in Florida's commercial real estate market.

Acquiring buildings that are rented to large companies are guaranteed investments
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Evidentemente, esses são apenas alguns exemplos. O importan-
te é o investidor sentir o quão é rentável este tipo de investimento. 
É uma maneira tranquila e segura de ter uma retirada anual sem 
nenhum tipo de preocupação.    

Como se vê, Mariana Niro não é apenas uma corretora de imó-
veis interessada em empurrar imóveis para seus clientes. “O ob-
jetivo é rentabilizar os investimentos dos meus clientes”, afirma. 
Esta também é uma maneira de investimento nela própria, porque 
clientes satisfeitos indicam outros clientes e, dessa forma, Mariana 
Niro vai formando um círculo virtuoso.

Já a loja da Taco Bell, construída em 1991, localizada em 
Tampa Bay, possui 234m2. Seu preço é de US$ 3.200 milhões 
e rende cerca de US$185 mil. O aluguel deve ser assinado por 
nove anos, com opção para mais cinco anos. 

Esta loja de 184m2 da KFC também fica em Tampa. Seu 
preço é de US$1.4 milhão e o proprietário recebe anualmen-
te US$78,5 mil. O período de contrato de locação é de oito 
anos, com possibilidade de extensão de três a cinco anos.

Obviously, these are only some examples. The important point is that the in-
vestor should understand how profitable the return is on this type of investment. It 
is a calm, safe and worry-free way of having an annual income as the contracts are 
managed by Douglas Elliman.    

This shows that Mariana is a real estate broker who is not just interested in 
pushing her clients into buying buildings. “The aim is to make my clients´ invest-
ments profitable,” she says. This is also a way of investing in her because satisfied 
clients recommend her to other clients and, as a result, she creates a virtuous circle.

A loja da Krystal em Vero Beach, construída 
este ano, está à venda por US$1.8 milhão. O lo-
cal mede 160m2 e rende anualmente US$107 mil. 
O contrato de locação terá validade de 15 anos 
de contrato, com 1% de reajuste a cada ano. Há 
ainda opções para extensão do contrato em mais 
cinco ou seis anos.

The Krystal store in Vero Beach, constructed this 
year, is for sale at US$1.8 million. It measures 160m² and 
has  an annual income of US$107,000. It is also free of run-
ning costs which are the responsibility of the tenant. The 
rental contract is for 15 years, with an annual readjustment 
of 1%. There are also options to extend the contract for 
another five or six years. 

This Taco Bell outlet, built in 1991, located in Tampa Bay, measures 
234m². It costs US$ 3.2 million and has an income of around US$185,000, 
with no running costs. The rental agreement is for nine years with an option 
for another five.

This 184m² KFC store is also in Tampa and costs US$1.4 million. The 
owner receives an annual payment of US$78,500, with no running costs 
which are the responsibility of the tenant. The rental contract is for eight 
years with the possibility of extending it by three to five years.
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Quando iniciei o 
veículo My-Mia, 

logo quando me mu-
dei para Miami, a ideia 

era falar sobre tudo o 
que acontece pela cidade. 

Desde compras, passeios, 
hotéis e restaurantes. A ideia 

continua a mesma, mas quem 
acompanha o My- Mia já sabe 

que o meu fraco (ou forte) são os 
restaurantes e as experiências gastro-

nômicas. Adoro explorar e descobrir 
lugares pela cidade e até fora dela – os 

Florida Keys também têm muito para ofe-
recer. A sorte é que Miami não para de se 

superar em relação às suas opções de lugares 
para comer. Então aqui vão algumas dicas de 

lugares bacanas!

When I started My-Mia after moving to Miami, the idea was to 
talk about everything that was going on in the city, ranging 

from shopping and walks to hotels and restaurants. The 
idea is still the same but readers of My- Mia already 

know that my weakness (or strength) is restaurants 
and eating experiences. I love to explore and 

discover places in the city and even outside – 
Florida Keys, for example, also has lots to 
offer. We are lucky that Miami never stops 
surpassing itself in terms of places to eat. 
So here are some tips on great places!

Isabel Linhares 
         @my_mia_miami 

Blogs
Dicas e notícias de Miami

Tips and news from Miami

In Miami Magazine by Mariana Niro
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Primeiro de tudo, faça já sua reserva! O KYU é 
um dos restaurantes mais disputados em Miami 
agora. O espaço de clima industrial é aquecido 
por detalhes em madeira nesse restaurante 
da dupla Michael Lewis and Steven Haigh – 
que se conheceram no Zuma de Londres. A 
cozinha é especializada em grelhados no fogão 
a lenha e a melhor pedida aqui é um grelhado 
acompanhado do arroz na panela de pedra. Se 
quiser optar por algo mais leve, os crus também 
são de alta qualidade. E a couve-flor grelhada é 
espantosamente saborosa! 

Wynwood 
KYU

Uma nova adição ao bairro, que transformou 
a esquina onde está instalado em um local 
super charmoso! A maior parte das mesas 
fica do lado de fora, em um terraço super 
agradável. As pizzas são deliciosas, têm 
várias opções sem gluten, e pedir uma tábua 
de frios com um vinhozinho enquanto 
você assiste à movimentação da rua é um 
programa que eu adoro e recomendo!

A prova de que a boa gastronomia não 
precisa envolver nenhum derivado de 
animais. Apesar de não ser vegana, às vezes 
me pego pensando na comida de lá e fico 
com água na boca. O ambiente é lindíssimo 
e diferenciado! Recomendo muito os 
Kimchi Dumplings de entrada, o Cacio e 
Pepe ou o Tamale de prato principal, e o 
cheesecake de sobremesa. 

Coconut Grove
Farinelli 1937

Wynwood 
Plant Food & Wine

As famosas comidas de rua da Tailân-
dia servidas com elegância, qualidade, 
em um ambiente cheio de autenticidade 
e bem frequentado em Sunset Harbour. 
Pratos típicos e receitas de família do 
chef, assim como uma bela seleção de 
sushi, são complementados por um menu 
de drinques deliciosos. Minha dica: peça 
o Red Curry Duck. É imperdível!

The famous street food from Thailand 
served with elegance and quality in really 
authentic and highly popular surroundings 
in Sunset Harbour. The dishes are typical 
and made with recipes from the chef ś fam-
ily. There is also a good sushi selection. The 
meals are complemented by a list of delicious 
drinks. My tip: order the Red Curry Duck. 
It ś unbeatable!

Miami Beach 
NaiYaRa

Acredito que sempre será um dos meus 
favoritos em Miami! Restaurante de 
extremo bom gosto, onde o equilíbrio 
do clássico e casual é absolutamente 
perfeito! Todo o cardápio tem foco em 
ingredientes locais, e por isso ele está 
sempre mudando. É a melhor pedida 
para um almoço no bairro antes ou 
depois de um passeio pelas lojas de luxo 
que têm ali em volta. 

I think this will always be one of my 
favorites in Miami! The restaurant is in ex-
tremely good taste with an absolutely per-
fect balance between classic and informal! 
The whole menu focuses on local ingredi-
ents which is why it constantly changes. It 
is the best choice for lunch in the district 
before or after a walk through the deluxe 
stores nearby.

Design District
Michael’s Genuine Food & Drink

A new addition to the district which has 
transformed the corner where it is located into 
a super charming place! Most of the tables are 
outside in a really pleasant terrace. The pizzas are 
delicious, with various options without gluten. I 
love to order a platter of cold cuts with a glass of 
wine and watch the movement of the street and 
recommend you do the same!

This is proof that good eating does not need 
to involve any product derived from an animal. 
Although I am not a vegan, I sometimes think 
about the food served there and my mouth starts 
watering. The atmosphere is beautiful and differ-
entiated! I highly recommend the Kimchi Dump-
lings as a starter, the Cacio and Pepe or Tamale as 
the main dish, with cheesecake for dessert.

First of all, reserve in advance! The 
KYU is currently one of the most hotly 
disputed places in Miami. The industri-
al-style dining area is offset by warm de-
tails in wood in this restaurant run by cou-
ple Michael Lewis and Steven Haigh who 
met at the Zuma restaurant in London. It 
specializes in grilling food over a wood-
fired stove and the best choice here is a 
grill accompanied by rice in a stone pot. If 
you fancy something lighter, the raw dish-
es are also of a high quality. The grilled 
cauliflower is amazingly tasty!
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Bem vindos a Miami, uma cidade de imigrantes e bilíngue onde 
o espanhol é quase a primeira língua falada e ouvida por toda a 
cidade e forte influência cubana que pode ser notada no ritmo musi-
cal, culinária e arquitetura. A melhor forma de conhecer os cartões 
postais conhecidos mundialmente são a pé. Em South Beach, esta-
cionar o carro não é tarefa fácil nem barata, por isso opções como 
uma boa caminhada, aluguéis de bicicleta, patins ou os interessan-
tes segways são mesmo um bom programa para conhecer a área.

Do glamour ao intelectualmente estimulante, Miami oferece 
um amplo leque de atrações 365 dias por ano. O belíssimo Museu 
Vizcaya com seu jardim deslumbrante é um ótimo ponto de partida 
para conhecer a cidade; a antiga residência de um dos fundadores 
de Miami é repleto de cultura local e relíquias históricas. Sem se 
afastar muito, o elegante bairro de Coral Gables conquistou papel 
de destaque entre os 'fashionistas' de plantão e tornou-se um redu-
to de compras de luxo. Conhecida como uma preciosidade local, 
a Venetian Pool, foi palco de concursos de misses e hoje encanta 
famílias com crianças e impressiona pela beleza da antiga pedreira 
transformada em oásis de verão.

Miami Beach, a praia mais badalada das Américas, roda a mil por 
hora 24 horas por dia num mix inigualável de cultura e tipos vindos de 
todos os cantos do mundo onde modelos, críticos de arquitetura ama-
dores, figuras distintas e amantes do sol convivem em perfeita harmo-
nia. Um pouco mais ao norte, cerca de 10 milhas, encontram-se praias 
mais familiares, hotéis e restaurantes mais acessíveis. 

Com uma incrível habilidade de se transformar, Miami adota outra 
postura ao escurecer e veste-se de metrópole chic. Oferece uma varie-
dade infindável de restaurantes com chefs estelares afirmando a cidade 
como um destino gastronômico como poucos lugares do mundo. Para 
terminar a noite, nightclubs cheios de energia com os mais diversos rit-
mos entram madrugada adentro e mantêm a energia até o amanhecer. 

Os bem direcionados visitam Miami Beach com olhar de aná-
lise e admiração ao explorar a região tombada de Art Deco. Os 
amantes da gastronomia se deleitam em verdadeiros tours culiná-
rios. Os sedentos por moda vêm em busca de coleções exclusivas 
e peças únicas. Famílias em férias programam sempre a próxima 
volta e todas as tribos querem plantar suas raízes por aqui. E, para 
você, qual é a sua Miami? 

Welcome to Miami, a bilingual city of immigrants where Spanish is almost 
the first language spoken and heard everywhere and with a strong Cuban influence 
that can be seen in the music, food and architecture. The best way to get to know 
the main tourist spots is on foot. Parking in South Beach is no easy matter and it is 
not cheap. That ś why options such as a good walk, hiring a bike, roller skating or 
the interesting segways (two-wheeled battery-powered vehicles) are a good way of 
getting to know the area. Miami offer a wide range of attractions from the glamor-
ous to the intellectually stimulating 365 days a year. The beautiful Vizcaya Museum 
with its stunning garden is an excellent starting point to get to know the city. It is 
the former home of one of the founders of Miami and is full of the local culture and 
historic relics. You don t́ have to go very far to reach the elegant district of Coral 
Gables which has gained an outstanding role among trendsetters and become a 
place for luxury shopping. The Venetian Pool is a well-known local attraction and 
was used for beauty competitions. Now it captivates families with children and is 
an impressive place, transformed from a former quarry into a summer oasis.

Miami Beach, the trendiest beach in the Americas, is bursting with life 24 
hours a day, with an incomparable mix of culture and people from every corner 
of the world. Models, amateur critics of architecture, well-dressed figures and sun 
lovers live side by side in perfect harmony. Around 10 miles further north you find 
more accessible family-oriented beaches, hotels and restaurants. 

Miami has an incredible ability to transform itself and adopts another style 
when it gets dark and the city dresses in metropolitan chic. It offers a never-end-
ing variety of restaurants with star chefs confirming that the city is a gastronomic 
destination like few others in the world. To end the evening, nightclubs filled with 
energy from the most diverse rhythms, usher in the dawn and maintain their drive 
until daylight. 

Those who are well advised visit Miami Beach to check out and explore the 
preserved Art Deco region. Gastronomes delight in culinary tours. Those keen on 
fashion come to find exclusive collections and unique items. Families on holiday al-
ways plan when they will come back 
again and all the tribes want 
to plant their roots 
here. And you, 
what ś your 
Miami?

Experiência Miami Miami Experience

Erika Oliveira 
@miamiexperience
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Você acredita que comprar artigos de luxo não depende de ter 
dinheiro? Mais importante que dinheiro é ter os contatos certos, nas 
principais lojas ao redor do mundo. Muitos acreditam que vão chegar 
em Miami, ou qualquer outra cidade do mundo, e conseguir comprar 
aquela tão sonhada bolsa ou sapato. O que muitas vezes se torna uma 
decepção e fazem essas consumidoras andarem de loja em loja, sem 
sucesso. Perdem muito tempo e voltam ao Brasil de mãos vazias.

Em um mundo cada vez mais globalizado, há clientes do Orien-
te Médio e da China fazendo suas compras direto de Miami, e vi-
ce-versa. As peças mais desejadas de cada estação nem chegam às 
prateleiras das lojas pois já são vendidas, e pagas, no momento do 
lançamento, durante os desfiles das grandes marcas. 

Quando essas peças começam a aparecer nas mãos das maio-
res fashionistas do mundo virtual e o grande público desperta para 
elas, já é tarde demais. A maioria está esgotada! Muitas peças são 
compradas em quantidades mínimas, como, por exemplo, uma de-
terminada bolsa desejo. Muitas vezes só virão seis peças deste mo-
delo para os Estados Unidos inteiro.

Solução: fique ligada nas redes sociais e nos looks das suas blo-
gueiras e it-girls favoritas, esteja sempre antenada durante as semanas 
de moda e tenha sua vendedora ou Personal Shopper favorita sempre 
alerta sobre as peças que você deseja adquirir assim que saírem do 
"forno". Esteja pronta para fazer o "full deposit", assim voce já pa-
gou e garantirá o seu objeto de desejo. Seja leal e ela será leal a você. 
Assim, quando sua bolsa desejo chegar às lojas, será sua, pois ela fará 
de tudo para garantir que você seja a primeira a por as mãozinhas em 
uma! Sua vendedora ou Personal Shopper é expert em moda e artigos 
de luxo, portanto, cuidará da sua imagem e fará com que você com-
pre sempre o tamanho certo de cada marca, sabendo orientar você 
sobre as últimas tendências e o que fica melhor para seu tipo físico.  

Artigos de luxo estão em crescente demanda e a oferta é pequena, 
se comparada à essa demanda cada vez maior. Miami tem vários sho-
ppings e áreas especializadas nesse mercado incrível. Dentre elas o 
tradicional e famoso Bal Harbour Shops, o descolado Miami Design 
District e o novíssimo Brickell City Centre. Encontre sua vendedora 
ou Personal Shopper favorita em um deles e você será a cliente mais 
linda e feliz do mundo! E com certeza a mais invejada e bem vestida!

Do you think that buying luxury articles does not depend on having money? Hav-
ing the right contacts in the main stores around the world is actually more important 
than money. Many people believe they will arrive in Miami, or any other city in the 
world, and manage to buy that bag or shoes they have been dreaming about. They are 
often disappointed and end up walking from store to store without any success. They 
lose a lot of time and return to Brazil empty handed. 

In a world which is becoming increasingly globalized, there are clients from the 
Middle East and China doing their shopping in Miami and vice-versa. 
The most desirable items from each season do not even arrive on 
the store shelves as they have already been sold and paid for 
at the time they were launched, during the big brandś  
catwalk parades. 

When these items start to appear in the hands 
of the main trendsetters of the virtual world and 
the mass public becomes aware of them, it is 
already too late. Most are sold out! Many 
items are bought in small quantities, such 
as, for example, a certain bag that is in de-
mand. Often only six items of this model 
will go on sale for the whole of the Unit-
ed States. 

Solution: stay linked to the so-
cial networks and the looks of their 
bloggers and favorite it-girls, always 
be tuned in during fashion weeks and 
make sure your favorite salesperson or 
Personal Shopper is aware of the items 
you want to buy as soon as they leave the 
“oven". Be prepared to pay the "full de-
posit" which will ensure you get the object 
of your desire. Be loyal to her and she will 
be loyal to you. This means that when your 
desired bag arrives in the stores, it will be yours 
as she will do everything to guarantee that you 
are the first to get your hands on one! Your sales-
person or Personal Shopper is an expert in fashion and 
deluxe items so she will take care of how you look and 
ensure you always buy the right size of each brand. She can ad-
vise you on the latest trends and what is best for your physical type. 

Luxury articles are in growing demand and the supply is small com-
pared with this increasing demand. Miami has a number of shopping malls and areas 
that specialize in this incredible market. These include the  traditional and famous Bal 
Harbour Shops, the up-and-coming Miami Design District and the brand new Brickell 
City Centre. Find your favorite salesperson or Personal Shopper in one of them and you 
will be the most beautiful and happy client in the world! You will certainly be the most 
envied and best dressed!

Moda Fashion

Daniele Topiol 
@danieletopiol
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