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Eu sempre digo que Miami é a cidade que eu escolhi para chamar de minha 

casa. Há 18 anos aqui, eu gosto de contar o quanto vi e vivi na transformação 

dessa cidade. É algo inacreditável. Como corretora de imóveis, conheço bem  

toda região e posso afirmar que Miami cresce a cada dia. Prova disso, são 

os novos empreendimentos imobiliários que decidiram se es-

tabelecer por aqui. São prédios maravilhosos que imprimem 

uma nova arquitetura e redefinem o conceito de sofisticação.  

A In Miami Magazine foi criada para deixar você por  

dentro de tudo o que acontece na região. Foi a manei-

ra que encontrei para facilitar a comunicação com meus  

atuais e futuros clientes. Nas páginas da In Miami eu divido 

com você toda minha experiência no mercado imobiliário. 

Nesta edição você vai conhecer luxuosos em-

preendimentos, os novos empórios gastronômi-

cos e também os investidores ilustres que che-

gam para fazer parte da história da cidade. O 

ídolo David Beckham conta para In Miami suas 

expectativas com o novo time de futebol da MLS. 

Você vai saber todas as novidades no mundo 

fashion, artístico e intelectual de Miami. A revista 

está leve, divertida e cheia de informações legais 

para você que decidiu viver aqui ou está apenas 

de passagem. As dicas que você precisa para 

morar bem, comer bem, se divertir e aproveitar  

Miami estão aqui. 

Eu espero que você saboreie essa edição. 

Esse é o seu guia!  

Te vejo na próxima In Miami.

Um beijo,

Editorial
2014 
Rookie do ano na Douglas Elliman
Rookie of the Year at Douglas Elliman

2015 

Quinto lugar na Douglas Elliman no Estado da Flórida
Fifth place at Douglas Elliman in the State of Florida

2015 

Primeiro lugar na Douglas Elliman na área da Brickell e sul de Miami
First place at Douglas Elliman - Brickell area and south of Miami

2016 

Destaque especial entre os 100 mais influentes 
corretores da Flórida pela revista Real Estate Executive
Special highlight among Florida’s 100 most influential 
brokers by Real Estate Executive Magazine

2016 

Segundo ano consecutivo quinto lugar na Flórida
Second consecutive year fifth place in Florida

2016 

Segundo ano consecutivo primeiro lugar  
na área da Brickell e sul de Miami
Second consecutive year first place -  
Brickell Area and south of Miami 

2017 

Prêmio Ouro da Douglas Elliman
Gold Award at Douglas Elliman

Prêmios como “Top Producer”  
no Mercado Imobiliário de Miami 

Awards like “Top Producer’”  
in the Miami Real Estate Market
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I usually say that Miami is the city I chose 

to call home. I have been living here for eigh-

teen years, and I enjoy telling others what I 

have seen and lived during the city’s transfor-

mation. It is unbelievable! As a realtor, I know 

the area very well and can attest that Miami 

is growing by the day. Evidence of its growth 

is the new real estate developments with won-

derful buildings that are creating architectural 

landmarks and redefining the concept of so-

phistication.

I created In Miami Magazine to inform you 

of everything that is happening in the area, 

and to facilitate communication with my cur-

rent and future clients. In the pages of In Mi-

ami, I share my experience in the real estate 

market.

In this edition, you are going to learn about 

luxury developments, the new food empori-

ums, and the famous investors who are be-

coming part of the city’s history. The idol Da-

vid Beckham told In Miami of his expectations 

with the new MLS soccer team. You are going 

to know everything about Miami’s world of 

fashion, arts, and culture. The magazine is 

light, fun, and full of fantastic information for 

those of you who decided to live here or are 

just visiting. Here you will find the tips you 

need to live and eat well, have fun, and enjoy 

Miami. I hope you savour this edition. This is 

your guide!

I will see you in the next In Miami,

Kisses 

Mari Niro
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Um pedacinho de Manhattan em plena Miami

Triângulo de vidro
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O olhar sofisticado de um empreendedor 
mudou a paisagem da cidade

uando o italiano Ugo Colombo veio estudar na Universidade de Miami, em 1983, 

ninguém poderia imaginar que ele seria um dos  responsáveis pelo desenvolvimento 

imobiliário da cidade. Hoje, 35 anos depois, ele é um dos mais respeitados construtores resi-

denciais e comerciais de Miami. Fundador do grupo CMC, Ugo Colombo foi um dos pioneiros 

no conceito de sofisticação nesse mercado. Ousou ao erguer prédios altos e luxuosos no centro 

de Miami. “Em 1993, na construção do Bristol Tower –um dos  primeiros projetos da empresa– 

Colombo insistiu na importação de estuque veneziano, acessórios de cozinha italianos e vidros 

Azurlite”, conta o arquiteto Luis Revuelta, que trabalha com o empreendedor há 25 anos.

A busca pela perfeição e a extrema atenção aos detalhes sempre foram o diferencial no 

trabalho de Ugo Colombo. Prova disso são os edifícios Santa Maria, na Brickell Avenue e o 

Epic Residences & Hotel, sinônimo de luxo e requinte em Miami River. 

Mais uma vez o mestre do empreendimento decidiu ousar. O nome da nova ousadia é 

Brickell Flatiron, um elegante edifício residencial no centro de Miami. O prédio ganhou 

esse nome por estar em um terreno triangular, lembrando o Flatiron Building de Nova 

York, um marco da capital do mundo. “Miami se tornou uma metrópole, um importante 

centro financeiro. Acho que hoje ela é parte de Manhattan”, analisa Colombo.    

Q

Ugo Colombo,
empreendedor

Miami se tornou 

uma metrópole, 

um importante 

centro financeiro.
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As varandas 

arredondadas 

dão personalidade 

ao Flatiron.

“Os prédios do Ugo Colombo são como obras-primas, que não 
perdem o prestígio e se valorizam mais e mais a cada ano.”

Arranha-céu de vidro
O Flatiron é um dos prédios mais altos de Miami, a torre de vidro tem 213 metros. O ar-

quiteto Luis Revuelta conta que a inspiração foi projetar uma estrutura curvilínea que desse 

ideia de movimento, como se o vento estivesse acariciando a fachada do edifício. “As va-

randas arredondadas dão personalidade e acredito que essa identidade é muito marcante”, 

explica Revuelta.

São 64 andares com 549 unidades. Os apartamentos são modernos, com paredes de vidro 

que vão do chão ao teto, para aproveitar a vista privilegiada da cidade e da Baía Biscayne. 

Para esse projeto, Ugo Colombo importou da Itália o talento de Massimo Iosa Ghini. O arqui-

teto de interiores introduz um conceito de design de espaço contínuo, que flui dando uma 

transição perfeita do exterior. O arquiteto combina elegantes paredes de vidro e linhas curvas 

para dar a sensação de movimento, criando um ambiente acolhedor logo na entrada do pré-

dio. Outro destaque no saguão principal é a coleção de arte e decoração do americano Julian 

Schnabel. As belas obras do artista dão as boas-vindas aos moradores e seus convidados.
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Conceito de hotel
A estrutura do Flatiron impressiona tanto quanto as amenidades disponíveis para os 

moradores. O edifício tem o conceito de hotelaria, com concierge à disposição 24 horas 

por dia, 7 dias por semana. A ideia é facilitar a vida dos moradores ao máximo. Da lim-

peza do apartamento ao horário marcado no cabeleireiro. Todos os serviços de trans-

porte, lavagem a seco, reservas em restaurantes, compra de ingressos para concertos 

e eventos serão feitos com a ajuda de um concierge, no melhor estilo hotel 5 estrelas.

Uma das comodidades disponíveis aos moradores é o auxílio de um diretor de ser-

viços especializado em planejamento de eventos. O prédio tem áreas exclusivas para 

eventos, uma adega de vinhos, sala para negócios, sala de charuto e sinuca.

Além de todo conforto, a localização é privilegiada. O Flatiron fica no centro finan-

ceiro de Miami. É uma das áreas mais badaladas da cidade, com excelentes restau-

rantes, lojas e muita arte. É uma combinação dinâmica de comércio e cultura a passos 

de distância.      

O Apartamento
Residences Features

l Apartamentos de 1 a 5 dormitórios
1 to 5 bedroom units

l Área de 123m² a 580m²
Area from 730 Sq. Ft. to 6,246 Sq. Ft.

l Pé direito de 3m de altura nas coberturas 
e 2,80m nos apartamentos da torre 

Floor-to-ceiling height: 10’ in penthouse 
residences and 9’ in tower residences

l Interiores prontos incluindo móveis, 
com opção premium de piso italiano

Furniture ready, interior with premium 
porcelain tile flooring made in Italy 

l Layouts de planos de andar expansíveis
Expansive floor plan layouts

l Varandas elípticas amplas com acabamento em 
piso cerâmico de porcelanato italiano

Wide elliptical balconies with finished flooring 
l Janelas de parede inteira e portas de vidro deslizantes 

Floor-to-ceiling windows & 
sliding glass doors throughout

l Armários de cozinha italiano projetados 
e torneiras Dornbracht

Customs Snaidero Kitchens & Dornbracht faucets
l Eletrodomésticos alemães 

Miele professional grade appliances
l Valores a partir de US$ 480mil 

Prices begin at US$ 480K

O Edifício
Building Features

l Empreendedor: Ugo Colombo e Grupo CMC
Developer: Ugo Colombo’s CMC Group

l Arquitetura: Revuelta Architecture International
Architect: Revuelta Architecture International

l Design de Espaços Públicos: Massimo Iosa Ghini 
Interior Architect: Massimo Iosa Ghini 

l Serviço completo de condomínio
Full time doorman and concierge

l Piscina coberta no topo da torre de 
64 andares & piscina de raia no 18º andar

64th floor rooftop pool & 
18th floor lap pool 

l Spa, academia de pilates, estúdio de  
ioga e aeróbica, vapor privado e sauna

Roof spa & fitness center with pilates, 
yoga and aerobics studio, private 
steam and sauna. 

l Lojas, restaurantes e cinema privado
Premium ground floor retail 
and dining & private residents 
movie theater

l Sala de lazer para crianças 
e piscina infantil

Children’s playroom & kids pool  
l Localização: 
1001 S Miami Ave, Miami

Location: 1001 S Miami Ave, Miami



Para mais informações:  
Mariana Niro  l  mariana.niro@elliman.com  
+1 (305) 323-2806 

A GLASS TRIANGULE
A little piece of Manhattan in Miami
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he sophisticated eye of an entrepreneur 

changed the cityscape

When Ugo Colombo, originally from Italy, 

started his studies at the University of Miami in 

1983, no one could imagine that he would be re-

sponsible for the city’s real estate development. 

Today, 35 years later, he is one of the most 

respected residential and commercial builders 

in Miami. As founder of the CMC group, Ugo Co-

lombo was one of the pioneers of sophistication in 

the market. He dared to build tall and luxurious 

buildings in downtown Miami. “In 1993, when 

he built Bristol Tower –one of the group’s first 

projects– Colombo insisted on importing Vene-

tian plaster, Italian kitchen fixtures, and Azurlite 

glass,” says the architect Luis Revuelta, who has 

been working with the entrepreneur for 25 years.

The quest for perfection and extreme attention 

to detail have always differentiated Ugo Colom-

bo’s work. The evidence of that is in the buildings 

Santa Maria, on Brickell Avenue, and Epic Res-

idences & Hotel, which are synonyms of luxury 

and refinement in Miami River.

Now, the master of entrepreneurship has de-

cided to take on a new challenge. The name of his 

new venture is Brickell Flatiron, an elegant resi-

dential building in downtown Miami. The build-

ing received this name because of its location 

on a triangular lot, reminiscent of the Flatiron 

Building in New York, a landmark in the world’s 

capital. “Miami has become a metropolis and an 

important financial center. I think today it is part 

of Manhattan,” reflects Colombo.

A glass skyscraper
Brickell Flatiron will be one of the tallest buildings in 

Miami; the glass tower is 700 feet high. Architect Luis Re-

vuelta’s vision was to design a curvilinear structure resem-

bling movement, as if the wind were caressing the building’s 

façade. “The rounded balconies convey personality, and  

I believe that this gives it a very strong identity,” explains 

Revuelta.

 

 

 

 

 

It is a 64-story building with 549 units. The apart-

ments are modern, and the floor-to-ceiling glass 

walls provide a coveted view of the city and Bis-

cayne Bay. For this project, Ugo Colombo imported 

the talent of Massimo Iosa Ghini from Italy. The in-

terior design architect introduced a design concept 

of continuous space that flows giving a perfect tran-

sition from the outside. The architect combines ele-

gant glass walls and curved lines to give a sensation 

of movement, creating a cozy environment right at 

the building’s entrance. Another feature of the main 

lobby is the art collection and decoration of Julian 

Schnabel, an American artist. The artist’s beautiful 

works welcome the residents and their guests.

Hotel concept
The amenities available to Flatiron residents 

impress as much as its structure. The building’s 

hotel-like concept has a concierge available 24 

hours a day, seven days a week. The idea is to 

facilitate the lives of residents to the maximum, 

from apartment cleaning to scheduling hair styl-

ist appointments. Like the best 5-star hotels, the 

concierge helps with transportation services, dry 

cleaning, restaurant reservations, and purchasing 

concert and events tickets.

One of the conveniences available to residents 

is a director of services who specializes in events 

planning. The building has several exclusive ar-

eas for events, including a wine cellar, business 

room, cigar room, and pool saloon. 

Flatiron offers all these amenities in a privileged 

location in Miami’s financial center. It is one of the 

hippest areas in the city, with excellent restaurants, 

shops, and an abundance of art. The neighborhood 

offers a dynamic mix of business and culture, just a 

few steps away from the building. 

 
 
 
 
 
Intelligent building

Modern technology is an important part 

of the whole project. Brickell Flatiron is com-

pletely equipped with smart home technology, 

which affords peace of mind and comfort to 

its residents. Everything is high speed, from 

the Internet to the elevators. For example, the 

thermostats can be controlled from anywhere 

in the world, and even the door locks are intel-

ligent and can be activated via cellular phone. 

The residents have access to the Brickell Flat-

iron Link, an integrated digital concierge app 

which facilitates communication with the 

building’s services. Do you want to pick up 

your car from valet parking or reserve the mov-

ie room for your friends? Just click on the link. 

A business meeting or an event in the cigar 

room? Just click on the link.

Wi-Fi is available everywhere in the build-

ing, from the ground floor –where select restau-

rants, cafés, and stores are located– to the top 

of Flatiron. It is there, on the building’s top 

floor, where you find the Sky Club. This rec-

reational area has a garden, spa, sauna, and 

top-of-the-line gym. This space, on the build-

ing’s rooftop, was one of the demands made by 

Ugo Colombo. The pool was designed with a 

360-degree panoramic view. The entrepreneur 

thought the residents would enjoy the views of 

Miami and the Biscayne Bay from high above, 

on the 64th floor.

Brickell Flatiron is another testament to 

Ugo Colombo’s genius and good taste.

Prédio inteligente 
A modernidade faz parte de todo o projeto. O Brickell Flatiron é totalmente equipado com 

tecnologia smart home, trazendo tranquilidade e comodidade ao moradores. Da internet aos 

elevadores, tudo é em alta velocidade. Os termostatos, por exemplo, podem ser controlados 

de qualquer lugar do mundo e até as fechaduras das portas são inteligentes, acionadas por 

celular. Os moradores têm acesso ao Brickell Flatiron Link, um aplicativo digital concierge 

integrado para todos os apartamentos, que facilita a comunicação e os serviços do edifício. 

Quer pegar o carro no valet parking ou reservar a sala de cinema para os amigos? É só clicar 

no link. Reunião de negócios ou encontro na sala de charutos? É só clicar no link.

“Fico sempre impressionada com a qualidade dos acabamentos.  
O Ugo Colombo tem um olhar diferenciado, se preocupa sempre com os detalhes.” 

O Wi-Fi está disponível em todas as áreas do prédio, do térreo –onde ficam os seleciona-

dos restaurantes, cafés e lojas– ao topo do Flatiron. É lá, na cobertura do prédio, que fica o 

Sky Club. A área de lazer tem jardim, spa, sauna e academia de ginástica de última geração. 

Ter esse espaço na cobertura do prédio foi uma das exigências de Ugo Colombo. A piscina 

foi projetada com vista panorâmica de 360 graus. O empreendedor imaginou que seria pra-

zeroso para todos os moradores desfrutarem a paisagem de Miami e da Baía Biscayne lá do 

alto, do 64º andar.

O Brickell Flatiron é mais uma prova da genialidade e bom gosto de Ugo Colombo.
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“Ugo Colombo’s buildings are like masterpieces that do not  
lose prestige and increase in value more and more each year.” 

T
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SOFISTICADO  
E ÚNICO
Edifício ao sul da Brickell tem lote  

exclusivo e vista privilegiada 
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Localização e  

amenidades de 

luxo são 

destaques do Una   

á mais de 30 anos, durante sua primeira viagem de 

negócios aos Estados Unidos, o empreendedor Vla-

dislav Doronin se apaixonou por Miami e disse que um dia 

iria construir na cidade. O Missoni Baia foi a primeira aposta 

e o visionário empreendedor parece ter gostado do resultado. 

Com o Missoni ainda em construção em East Edgewater, Doro-

nin anuncia mais um empreendimento de luxo. Dessa vez na 

área central de Miami. 

Sem lote disponível de frente para as águas da Baía Biscay-

ne, Doronin, Ceo da OKO Group, decidiu investir US$ 48 mi-

lhões na compra de um antigo edifício de 11 andares, com óti-

ma  localização e vistas espetaculares. O prédio de 1971 será 

demolido e dará lugar a um luxuoso e exclusivo residencial.

Batizado de “Una”, o novo edifício terá 135 apartamentos. A 

torre de 47 andares será projetada por Adrian Smith + Gordon 

Gill Architecture. A empresa  é a responsável pela construção 

das duas maiores estruturas do mundo: a Burj Khalifa, em Du-

H
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bai e a Jeddah Tower, na Arábia Saudita, que em 2020 deverá 

ser a torre mais alta do mundo, com um quilômetro de altura. 

Acostumados a projetos inovadores, Adrian Smith e Gordon 

Gill foram os escolhidos para desenhar toda a área externa e in-

terna do Una. A estética será baseada em um paleta atemporal 

de materiais naturais, como couro, madeira e pedra.

Inspirado nas elegantes formas e nos materiais clássicos usa-

dos no design de luxuosos iates, a arquitetura do Una será um 

marco na paisagem de Miami.  “A torre oferecerá estilo im-

pressionante, intimidade, exclusividade e uma gama superior 

de amenidades de primeira classe, que comemora a alegria de 

viver de Miami”, explica Doronin.

Toque de elegância 
Destinado a se tornar o novo marco na Brickell, o edifício 

Una será imediatamente reconhecido pela silhueta com cur-

vas, lembrando o formato de uma onda. 

O prédio será todo de vidro, com janelas que vão do chão 

ao teto, permitindo a entrada da luz natural nos apartamentos. 

Esse será o convite para os moradores aproveitarem ao máximo 

as vistas da Baía Biscayne e também do horizonte de Miami. 

Os apartamentos serão amplos, com pé direito de mais de 3 

metros de altura. 

Nos jardins, os detalhes estarão nas mãos do experiente 

arquiteto paisagista Enzo Enea. O arquiteto suíço é um dos 

“O Una terá uma marina exclusiva  
para os moradores. Será um  
dos poucos edifícios de luxo  

na Brickell com marina privada.”

Vladislav Doronin, 
OKO Group

O Una comemora 

a alegria de viver de 

Miami, com uma gama 

superior de amenidades 

de primeira classe
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O Apartamento
Residences Features

l Apartamentos de 2 a 5 dormitórios
2 to 5 bedroom units

l Área: de 102m² a 444m²
Area from 1,100 Sq. Ft. to 4,786 Sq. Ft.

l Janelas do chão ao teto
Floor-to-ceiling windows 

l Pé direito com mais de 3 metros
10’8” ceiling heights

l Cozinha com eletrodomésticos Gaggenau
Chef’s kitchens with Gaggenau appliances

l Entrada privada de elevadores  
em cada apartamento

Private elevator entries 
into each residence

l Preços a partir de US$ 900 mil
Prices begin at US$ 900K 

O Edifício
Building Features

l Empreendedor: Vladislav Doronin, OKO Group 
e Cain International

Developer: Vladislav Doronin, OKO Group 
and Cain International

l Arquitetura: Adrian Smith +  
Gordon Gill Architecture

Architecture: Adrian Smith + 
Gordon Gill Architecture

l Arquitetura paisagista: Enzo Enea
Landscape architect: Enzo Enea

l 3 piscinas, spa e marina privada 
3 pools, spa and private marina 

l Sala de cinema e academia de ginástica
Movie theater and fitness center

l Localização: 175 SE 25th Road 
Location: 175 SE 25th Road

nomes mais requisitados em empreendimentos de luxo na 

região de Miami. Enea assina projetos sofisticados como One 

Thousand Museum, de Zaha Hadid e os edifícios Palazzo 

Del Sol e Palazzo Della Luna, em Fisher Island. Em recente 

entrevista, Enzo Enea destacou a importância da arquitetura 

paisagista no futuro do meio ambiente. “É uma combinação 

de ciência, engenharia, biologia e arte. É difícil pensar em 

outra profissão que tenha feito tanto pela sociedade, quanto 

o paisagismo”, diz Enea.  

“Esse projeto envolve excelentes 
profissionais e ótima localização. 

Será um sucesso!”



Para mais informações:  
Mariana Niro  l  mariana.niro@elliman.com  
+1 (305) 323-2806 
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Padrão de qualidade
Se depender do bom gosto de Vladislav Do-

ronin, o Una só terá amenidades de nível supe-

rior. Dono dos hotéis Amam, marca reconhe-

cida mundialmente pelo serviço impecável, 

Doronin eleva o padrão de hospitalidade onde 

decide investir. O Una será mais uma prova 

disso. O edifício terá 3 piscinas –uma delas de 

frente para a Baía Biscayne– restaurante priva-

do, sala de cinema, academia de ginástica, spa 

e uma marina exclusiva. Os moradores tam-

bém terão acesso ao Grand Bay Club, em Key 

Biscayne.  

O Una terá 3 andares subterrâneos de gara-

gem. A localização é outro ponto de destaque 

do edifício. Os moradores terão acesso às prin-

cipais estradas e principais artérias de trans-

porte de Miami em apenas alguns minutos. 

Localização, paisagem e sofisticação definem 

o Una, um edifício único no coração de Miami.

n his first business trip to the United States, 

thirty years ago, the developer Vladislav 

Doronin fell in love with Miami and said that one day 

he would build in the city. Missoni Baia was his first 

project, and the visionary entrepreneur seems to like 

the outcome. With Missoni still under construction in 

East Edgewater, Doronin announced one more luxury 

project. This time in Miami’s central area.

Without any waterfront land available on the Bis-

cayne Bay, Doronin, CEO of OKO Group, decided to 

invest 48 million dollars to buy an 11-story old build-

ing, in a great location with spectacular views. The 

demolition of the 1971 building will make way to a 

luxurious and exclusive residential building.

Named “Una”, the new building will be com-

prised of 135 residences. Adrian Smith + Gordon 

Gill Architecture is the designer of the forty-seven 

story towers. The firm is responsible for building the 

two highest buildings in the world: Burj Khalifa in 

Dubai, and Jeddah Tower in Saudi Arabia, which in 

2020 will be the tallest structure in the world, with 

one kilometer high. Known for their innovative proj-

ects, Adrian Smith and Gordon Gill were selected to 

design Una’s exterior and interior areas. The aesthet-

ics will be made up of a timeless palette of organic 

materials, like leather, wood, and stone.

Inspired by the elegant forms and classic materi-

als used to design luxury yachts, Una’s architecture 

will be a landmark in Miami’s skyline. “The tower 

will have an impressive style, intimacy, exclusivity, 

and a superior collection of first-class amenities to 

celebrate Miami’s joie de vivre,” explains Doronin.

A touch of elegance 
Meant to be a new landmark of Brickell, Una will 

be immediately recognized by its undulated silhouette 

that emulates a wave’s curve. The glass building will 

have floor to ceiling windows, which will allow natural 

light in the residences, which in turn, will invite the 

residents to enjoy the Biscayne Bay and Miami sky-

line’s view to the max. The large-scale residences will 

have ten feet high ceilings.

The experienced landscape architect, Enzo Enea, 

will design the garden. The Swiss architect is one of 

the most sought after professionals in luxury enter-

prises in the Miami area. Enea stamped his signa-

ture in sophisticated projects, such as Zaha Hadid’s 

One Thousand Museum, and Palazzo Del Sol and 

Palazzo Della Luna, on Fisher Island. In a recent 

interview, Enzo Enea emphasized the importance of 

landscape architecture in the environment’s future. 

“It is a combination of science, engineering, biology, 

and art. It is difficult to think of another profession 

other than landscaping that has done so much for 

our society,” says Enea.

High quality standards 
Una will have outstanding amenities that match 

Doronin’s good taste. Owner of Aman resorts, a 

brand internationally known for its impeccable ser-

vice, Doronin raises the hospitality bar wherever he 

decides to invest. Una will be proof of it. The tow-

er will have three swimming pools – one facing the 

Biscayne Bay – private restaurant, screening room, 

gym, spa, and an exclusive marina. Residents will 

also have access to Grand Bay Club in Key Biscayne.

Una’s garage will occupy three underground 

floors. The location is another plus for the building. 

Residents will have access to Miami’s main roads 

and highways in just a few minutes.

Location, views, and sophistication define Una, a 

unique building in the heart of Miami.

O

Building in South Brickell in an 
exclusive location with privileged views

SOPHISTICATED 
AND UNIQUE
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O centro financeiro de Miami é uma 

das regiões que mais crescem. Tem a 

maior concentração de bancos inter-

nacionais do Estados Unidos e um dos 

maiores números de espaços luxuosos 

em construção. O foco na Brickell é a 

conveniência. Cada vez mais eu vejo 

que a região ganha ar de vida urbana. 

As pessoas têm tudo a passos de dis-

tância. O grande estímulo na urbaniza-

ção é o Brickell City Centre. O gigantes-

co complexo de uso misto de  US$1.05 

bilhão tem restaurantes, lojas de luxo, 

torres residenciais, hotel e escritórios. 

Miami’s financial center is an area with the highest grow-

th. It has the largest concentration of international banks in 

the United States, and one of the highest concentrations of 

luxury spaces under construction. Brickell is a very conve-

nient area, with every amenity within reach, and I can see 

how urbanized it is becoming. Brickell City Centre is infusing 

the area with more urbanization. The one billion dollars gi-

gantic mixed-use complex has restaurants, luxury stores, 

residential towers, a hotel, and offices.

Truluck’s
777 Brickell Ave

Excelência em carnes e frutos do mar, o Truluck’s 
se orgulha em servir peixes frescos. Sob o comando 
está o chef Michael Cerny, que prepara suculentos 
caranguejos pescados na hora.   

With an outstanding selection of meat and seafood, Truluck’s 

prides itself on serving fresh fish. Chef Michael Cerny prepares suc-

culent fresh crabs.

Razzle Dazzle Barber Shop
900 South Miami Ave

No melhor estilo old-fashioned, foi eleita por dois 
anos como a melhor barbearia de Miami. Inspirada 
nos anos 40, a decoração é com fotos antigas. É espe-
cializada em cortes de cabelo, barba e bigode.

Razzle Dazzle is a true Old World shop that was selected as the 

best barbershop in Miami. Inspired in the 40s, it is decorated with 

vintage photos, and specializes in haircuts, beards, and mustaches. 

El Tucan
1111 SW 1st Ave

Cozinha latina e coquetéis variados. O El Tucan 
é um restaurante e night club que oferece shows ao 
vivo durante o jantar. A decoração elegante lembra 
Cuba retrô dos anos 40. 

Latin cuisine and a variety of cocktails. El Tucan is a restaurant 

and nightclub with live shows during dinner. The elegant décor re-

minds us of retro Cuba from the 40s.

Nusr-Et Steakhouse 
999 Brickell Ave

Restaurante de carnes conceito boutique. Destaque 
para o chef turco Nusret Gökçe, que ganhou fama pela 
maneira sensual de cortar grandes pedaços de carne e 
a forma peculiar de colocar sal na comida. 

A boutique steakhouse. The Turkish chef Nusret Gökçe is famous 

for the sensual way in which he cuts large pieces of meat and his 

particular way of salting food.

La Mar
500 Brickell Key Drive

O restaurante La Mar oferece a chance de explorar 
a diversidade e autenticidade da culinária peruana. 
Destaque para a variedade de ceviche com assinatu-
ra do aclamado chef Gastón Acurio. 

La Mar restaurant provides the opportunity to explore the diversi-

ty and authenticity of Peruvian cuisine. There you can taste a variety 

of ceviche prepared by acclaimed Chef Gastón Acurio. 

Cipriani
465 Brickell Ave

Cozinha italiana da melhor qualidade, o Cipriani 
entra na lista dos queridinhos de Miami. Tradicional 
e sofisticado, o restaurante é inspirado no cenário 
náutico com vista panorâmica da Baía Biscayne.  

With its high-quality Italian cuisine, Cipriani is on the list of Mi-

ami’s beloved restaurants. Traditional and sophisticated, the restau-

rant’s inspiration is the nautical scenery and panoramic views of 

Biscayne Bay.

On Sundays, La Mar offers a wonderful  
brunch and an excellent selection of sweets. A must!

Aos domingos o La Mar tem 
um brunch maravilhoso com 
excelente seleção de doces. Imperdível!



Onde o parque encontra o oceano
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magine um arquiteto que não possui nenhum traço característico e 

foge de padrões para criar obras únicas... assim é Renzo Piano, um dos 

profissionais mais respeitados no mundo da arquitetura. Embora não seja 

reconhecido por nenhum estilo pessoal, o italiano sempre teve na cabeça 

“a ideia de fazer um edifício voar, criando algo com gravidade zero”, como 

ele costuma dizer. 

O Eighty Seven Park, de Renzo Piano Building Workshop, é um edifício 

que parece voar. É o primeiro prédio residencial de Renzo Piano nos Esta-

dos Unidos. “Miami é uma cidade com tradição, muito bem trabalhada e é 

um privilégio fazer parte dessa história”, diz o arquiteto.

Em 1998 Piano ganhou o Pritzker, considerado o prêmio Nobel da ar-

quitetura internacional. Nascido em Gênova, Renzo Piano ficou conhecido 

por projetos como o Centro Georges Pompidou, em Paris e The Shard, em 

Londres - o edifício mais alto da Europa. O arquiteto assinou mais de 130 

projetos em países da Europa, América do Norte, Austrália e do Leste da 

Ásia. E mesmo com tantos projetos, o italiano se refere ao Eighty Seven Park 

como se fosse o único da carreira. “Esse projeto é apaixonante. O lugar é 

fantástico, a comunidade é ótima e o trabalho fascinante”, diz Renzo Piano.

Um projeto especial
O Eighty Seven Park é um marco na paisagem. A natureza predomina 

por todos os lados e o edifício está entrelaçado a ela. Banhado pelo Oceano 

Atlântico, o prédio está cercado de muito verde. Ao sul do edifício está lo-

calizado o North Shore Park –um parque de 35 acres– e ao norte um parque 
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Profissionais renomados  
desenham edifício inovador
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privado, criado especialmente para o moradores. O ambiente arborizado é 

um diferencial do novo empreendimento. “A maneira como o parque se 

integra ao prédio a partir do lobby é algo muito especial. É um projeto lindo 

e único”, explica David Martin, presidente e co-fundador do Terra. 

O parque privado, de quase 2 acres, é uma criação de Renzo Piano com a 

West 8, responsável pela arquitetura paisagista do edifício. Nesse parque os 

moradores terão programação mensal de eventos, como noites de cinema 

ao ar livre, concertos e exposições de arte, aulas de meditação e relaxa-

mento, Tai Chi, Yoga e Pilates. Sem falar nos piqueniques em família com 

conforto, aconchego e privacidade. “Eu acredito que quando você conecta 

arquitetura e paisagismo o resultado é sempre surpreendente”, diz o arqui-

teto Daniel Vasini, da West 8.

Varandas que voam
O Eighty Seven Park tem 18 andares e 71 metros de altura. São apenas 70 

apartamentos e todos com as chamadas “varandas suspensas”. São enormes 

varandas que fazem a integração entre área externa e interna. Para se ter uma 

ideia do tamanho das varandas, os apartamentos com 5 quartos têm área to-

tal de 597m². Só de área externa são 212 m². São varandas amplas, espaçosas 

e extremamente aconchegantes. 

Da arquitetura ao design dos apartamentos, o conceito foi inspirado na in-

tegração. “Muitas vezes um bom design é não ter muito design. Nesse caso, 

optamos pelo simples, pelo essencial que é fazer parte do que a paisagem 

oferece. Escolhemos elementos mais puros para fazer a conexão com a natu-

reza”, explica Denis Montel, diretor artístico da RDAI.

Renzo Piano, 
arquiteto

Esse projeto é  

apaixonante.  

O lugar é fantástico, a  

comunidade é ótima e o 

trabalho fascinante

David Martin, 
presidente e co-fundador do Terra

 A maneira como  

o parque se integra ao 

prédio a partir do lobby é 

algo muito especial. É um 

projeto lindo e único. 

MIAMI BEACH
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O design interior leva a assinatura da RDAI, conhecida pela elegância 

de seus projetos. A RDAI foi a responsável pela nova cara da marca fran-

cesa Hermès. 

É esse nível de sofisticação que os designers trazem também para o 

Eighty Seven Park. Os detalhes e o alto padrão dos acabamentos fazem a 

diferença. São armários italianos com portas de vidro, painéis folheados 

de Carvalho e bancadas de pedra natural. Luxo inteligente e harmonioso.  

Caprichos na chegada
A entrada do Eighty Seven Park é convidativa. No lobby os moradores 

terão exposições botânicas e uma enoteca com seleção de mais de 100 vi-

nhos. Um sommelier particular estará à disposição dos moradores, além 

de canapés variados e degustações dos melhores vinhos.

Os serviços de portaria e mordomo serão baseados na relação pessoal, 

onde todos os moradores terão atendimento personalizado. Nas piscinas, 

no bar de sucos, na biblioteca ou na praia, a ideia é fazer com que todos 

os moradores se sintam em casa. 

O Edifício
Building Features

l Empreendedor: Terra e Bizzi & Partners Development
Developer: Group and Bizzi & Partners Development

l Arquitetura: Renzo Piano Building Workshop
Architect: Renzo Piano Building Workshop

l Arquitetura de paisagismo: West 8 
Landscape Architect: West 8 

l Design Interior: RDAI
Interior Design: RDAI

l Iluminação: Lux Populi
Lighting: Lux Populi

l Salão de beleza, spa e academia de ginástica
Beauty salon, spa and fitness center

l Duas piscinas de frente para o mar e cabanas
Two oceanfront swimming pools & poolside cabanas

Sala de negócios, jardim particular, enoteca e biblioteca
Business center, private gardens, enoteca & library

l Localização: 8701 Collins Ave
Location: 8701 Collins Ave  

O Apartamento
Residence Features

l Apartamentos de 1 a 5 dormitórios
1 to 5 bedroom units

l Área total de 147m² a 597m²
Total Area from 1,582 Sq. Ft. to 6,420 Sq. Ft.

l Planos abertos e amplos
Expansive open floor layouts

l Balcões extra largas e varandas para a vida ao ar livre
Extra wide balconies and sundecks for exterior living 

l Pé direito de 3 metros
10-foot ceilings

l Eletrodomésticos Wolf e Sub-zero
Wolf and Sub-Zero Appliances

l Janelas do chão ao teto
Floor-to-ceiling windows

l Vistas do Oceano, Intracostal, Parque e Miami
Views of Ocean, Intracoastal, Park and Miami Skyline

l Valores a partir de US$ 2.2 Milhões
Prices begin at US$2.2 Million
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magine an architect who has no set style 

and does  not follow trends to create unique 

designs… that’s Renzo Piano, one of the most 

respected professionals in the world of archi-

tecture. Even though he is not known for a par-

ticular style, the Italian architect  always “envi-

sioned making a building fly, with zero gravity”,  

as he tends to  say.

Eighty Seven Park is Renzo Piano’s first residen-

tial building in the United States. “Miami is a city 

with tradition, very well designed, and it is a privi-

lege to be part of its history,” says the architect.

Piano received the Pritzker Prize in 1998, 

which is considered the Nobel Prize of inter-

national architecture. Born in Genoa, Renzo 

Piano became well known for his projects such 

as Georges Pompidou in Paris, and the tallest 

building in Europe, The Shard in London. The 

architect designed more than 130 projects in 

Europe, North America, Australia and Eastern 

Asia. Even though he designed many buildings, 

Renzo talks about Eighty Seven Park as if it were 

the only one in his career. “This project is my 

passion. The location is fantastic, the commu-

nity is great, and the work is fascinating,” says 

Renzo Piano.

A special project
Eighty Seven Park is a landmark in the land-

scape, given that the building is surrounded by 

nature. Cradled by the Atlantic Ocean, the build-

ing is surrounded by an abundance of green. 

To the South is North Shore Park, spanning 35 

acres, and to the North is a private park devel-

oped exclusively for the residents. The wooded 

surroundings make the new development stand 

out. “The way the park is connected to the build-

ing the lobby is one-of-a-kind. It is a beautiful 

and unique project,” explains the entrepreneur 

David Martin, president and co-founder of Terra.

The private park has almost two acres and 

was created by Renzo Piano with West 8, the firm 

in charge of the building’s architectural land-

scaping. In this park, the residents will have a 

monthly schedule of events, including outdoor 

movies, concerts, art exhibits, mediation and 

relaxation classes, Tai Chi, Yoga, and Pilates, 

and family picnics in a comfortable and private 

space. “I believe that when you mix architecture 

and landscaping the result is always amazing,” 

says the architect Daniel Vasini from West 8.

Balconies that fly
Eighty Seven Park has 18 floors and is 233 

feet high. There are only 70 residences and all of 

them have “floating balconies.” They are expan-

sive balconies that merge the indoor areas with 

the outdoors. Just to have an idea of the balcony 

sizes, the five bedroom residences have a total 

area of 6,420 square foot, and the external area 

has 2,280 square foot. The balconies are spa-

cious and extremely cozy.

From the architecture to the residences’ 

design, the concept is inspired by the unity 

of indoors and outdoors. “Often times a good 

design is not to exaggerate the design. In this 

case, we opted for simple and essential, by 

merging the project into the landscape. We 

chose pure elements to connect with nature,” 

explains Daniel Montel, RDAI artistic director.

The interior design is a creation of RDAI, 

known for its project’s elegance. RDAI is responsi-

ble for the new image of the French brand Hermès.

The degree of sophistication the designers 

bring to Eighty Seven Park is in the details and 

high quality finishes creating an intelligent 

and harmonious luxury, using Italian closets 

with glass doors, oak panels, and natural stone 

countertops. 

First-hand indulgence 
As residents enter Eighty Seven Park, botani-

cal exhibits and an enoteca with more than 100 

bottles of wine will welcome them. An in-house 

sommelier will serve hors d’oeuvres and the best 

wines from the cellar.

The concierge and butler staff will provide 

personalized services to all residents. At the 

pools, Fugo bar, library, or beach, the plan is to 

make all residents feel at home.

Cultural renaissance
Eighty Seven Park is the last building in Mi-

ami Beach bordering the city of Surfside, which 

is undergoing an architectural and cultural ren-

ovation.  The city is in an excellent location, and 

is an extension of Bal Harbour. Eighty Seven 

Park is on Collins Avenue with its restaurants, 

resorts, and spas facing the Atlantic Ocean, and 

just ten minutes from Bal Harbour Shops with its 

glamorous international stores. 

Life at Eighty Seven Park is a combination 

of two worlds: the city busy life and the beach 

tranquility. North Miami beaches are known 

for their clear waters and golden sand. It is the 

perfect oasis for those who want to live very 

close to paradise.

I
 “O que diferencia esse 
projeto são as varandas 

extremamente 
largas e amplas.” 

Renaissance cultural
O Eighty Seven Park é o último prédio de Miami Beach e está no limite 

da cidade de Surfside, que passa por uma renovação arquitetônica e cultu-

ral. A cidade está super bem localizada. É uma extensão de Bal Harbour. O 

Eighty Seven Park fica na Collins Ave, com seus restaurantes, resorts e spas 

de frente para o Atlântico e a 10 minutos do Bal Harbour Shops, com todo 

o glamour de suas lojas internacionais. Viver no Eighty Seven Park é ter a 

combinação de dois mundos: vida agitada e sossego à beira mar. A praia de 

North Miami Beach é conhecida por suas águas claras e areia dourada. É o 

refúgio ideal para quem deseja viver bem pertinho do paraíso.

Where the park meets the ocean

“The difference in this 
project is the extremely wide 

and spacious balconies.”

IN THE DEPTHS OF NATURE

Para mais informações:  
Mariana Niro  l  mariana.niro@elliman.com  
+1 (305) 323-2806 
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Le Sirenuse 
9101 Collins Ave

O chef Antonio Mermolia traz a essência da Cos-
ta Amalfitana ao elegante restaurante. Le Sirenuse 
fica no tradicional e lendário salão de festas do Surf 
Club, ícone da elite americana nos anos 30. 

Chef Antonio Mermolia brings the essence of the Amalfi Coast to this 

elegant restaurant. Le Sirenuse is located in the traditional and legendary 

Surf Club’s banquet room, an icon of the American elite from the 1930s.

“The Duke and Duchess of Windsor cocktail is a 
tribute to the most famous guests of that era.

 “Destaque para o coquetel Duque e 
Duquesa de Windsor, um tributo aos 
mais famosos convidados da época”.  

Serendipity Yogurt Café
9457 Harding Ave

Com ingredientes orgânicos, essa simpática sorve-
teria conquistou Surfside. Dos marshmallows à pasta 
de amendoim, tudo é produzido no local. A sorveteria 
é Kosher para também atender a comunidade judaica. 

This friendly ice cream parlor captivated Surfside with its organic ingre-

dients. Everything is homemade, from the marshmallows to the peanut but-

ter. This Kosher ice cream shop tends to the taste of the Jewish community.

“Their latest flavor is called Peekaboo. An ice cream mixed 
with vegetables, and the kids don’t even notice it.”

 “O novo lançamento é o Peekaboo. 
Um sorvete que mistura legumes  
sem que a criançada perceba.”

38 39In Miami Magazine l by Mariana NiroEdição 03  l  Ano 2018

MI
AM

I B
EA

CH

Essa região está em extrema ascen-

são. A área tem atraído diversos empre-

endimentos de alto padrão e aguarda 

ansiosa a chegada de um dos maiores 

chefs de culinária do mundo. Famoso 

pelos restaurantes ‘French Laundry’ e 

‘Per Se’, Thomas Keller é o único ame-

ricano a ter o reconhecimento “3 estre-

las Michelin” simultaneamente em dois 

restaurantes diferentes. Keller agora traz 

sua excelência para Flórida. Vai abrir um 

restaurante no Surf Club. E logo em fren-

te será inaugurado um grande mercado 

gourmet de luxo. Mal posso esperar!

This area is experiencing extreme progress. It has at-

tracted several upscale projects and is anxiously waiting for 

the arrival of one of the greatest chefs in the world. Famous 

for the restaurants “French Laundry” and “Per Se”, Thomas 

Keller is the only American chef awarded “3 Michelin stars” 

in two restaurants simultaneously. Keller is now bringing his 

stardom to Florida. He is going to open a restaurant at 

the Surf Club and a luxury gourmet market will open right 

across from it. I can’t wait!

Sky Bar at Grand Beach Hotel
9449 Collins Ave

É o refúgio perfeito para apreciar as vistas do ho-
rizonte de Miami. Localizado no 12º andar do Grand 
Beach Hotel, o Sky Bar oferece ambiente sofisticado 
para saborear jantares e coquetéis ao ar livre. 

It is the perfect hidden spot to appreciate Miami’s skyline. Located 

on the 12th floor of the Grand Beach Hotel, the Sky Bar offers a sophis-

ticated ambience to enjoy open-air food and cocktails

Josh’s Deli
9517 Harding Ave

O Chef Josh Marcus inova e traz pratos diversifi-
cados inspirados na cozinha judaica. Com apenas 25 
lugares, o pequeno restaurante foge à regra e serve a 
culinária tradicional com pitadas de ousadia. 

Innovative chef Josh Marcus presents diversified dishes inspired 

by Jewish cuisine. The small restaurant seats only 25 guests and 

serves bold, traditional cuisine. 

Surfside Boardwalk
Entre as ruas 88th e 96th

É super “in” caminhar no calçadão de Surfside. A 
areia dourada e a praia tranquila fazem do passeio 
uma terapia. O calçadão tem cerca de uma milha da 
88th a 96th. A vista é simplesmente deslumbrante.

It’s incredibly “trendy” to take a stroll on Surfside’s boardwalk. 

The golden sand and peaceful beach transform a stroll into therapy. 

The boardwalk is about a mile long between 88th and 96th streets. 

The sights are simply dazzling.

Le Beau Maroc
9507 Harding Ave

É uma boutique marroquina de alta costura. A 
proprietária Asmaa Benkirane traz a moda de famo-
sos designers do Marrocos. A coleção é variada. Das 
tradicionais túnicas à elegantes vestidos de noiva.   

An haute couture Moroccan boutique. The owner, Asmaa Ben-

kirane, brings collections from Morocco’s famous designers, from 

traditional tunics to elegant wedding gowns.



ALTO ESTILO 
DE VIDA
Três torres onduladas marcam  
um novo conceito de moradia  
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Coleção de prédios 

ambiciosos em 

Coconut Grove  

om cafés ao ar livre, galerias de arte, restaurantes 

gourmet e dois shoppings ao ar livre, Coconut Grove 

oferece um estilo de vida dinâmico e ao mesmo tempo tranqui-

lo. Viver aqui é fugir do estresse, mesmo estando no meio de 

Miami. É uma conexão entre a cidade e a costa. Conhecida tam-

bém por suas excelentes escolas públicas e privadas, Coconut 

Grove é quase uma vila às margens da Baía Biscayne. 

Esse foi o cenário escolhido para o mais novo empreendi-

mento da cidade, o Park Grove. O projeto do Terra, em parceria 

com o grupo The Related, promete ser um marco na história de 

Coconut Grove. A arquitetura é magnífica, a vista espetacular e 

o estilo de vida extraordinário. 

Será o primeiro residencial nos Estados Unidos do holandês 

Rem Koolhaas, um dos arquitetos mais conceituados do pla-

neta. Ganhador do Pritzker –o prêmio de arquitetura de maior 

prestígio no mundo– Koolhaas, da OMA, empresta sua genia-

lidade para esse projeto diferente e ambicioso. Nessa criação, 

Koolhaas tem como parceiro o arquiteto Shohei Shigematsu, 

que lidera o escritório do grupo em Nova York. “Nosso time ex-

plorou ao máximo Coconut Grove. Levamos em conta o senso 

de comunidade para desenvolver o projeto”, conta Shigematsu.

C
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Será um condomínio com 3 torres de vidro e fa-

chadas onduladas. O que chama a atenção no pro-

jeto, além do luxo, são as imensas varandas que se 

abrem para a paisagem da Baía Biscayne. 

O conceito é ter a baía como extensão dos aparta-

mentos. As vistas são sensacionais e o design inte-

rior é quase uma obra prima. 

A Meyer Davis, formada pelos designers Will 

Meyer e Gray Davis, enxerga cada novo projeto 

como uma oportunidade de fazer história. No Park 

Grove não é diferente. A busca por elementos natu-

rais faz parte da criação. “Miami tem um alto nível 

de expectativa com design. Isso é bem diferente de 

outros lugares em que trabalhamos. É uma cidade 

especial, que adotou o design como sua identidade 

cultural”, explica Will Meyer.

Capricho nos detalhes 
O Park Grove foi meticulosamente projetado pensan-

do na sofisticação. Os detalhes levam a assinatura do 

designer William Sofield, que tem no portfólio clientes 

como Gucci, Tiffany, Ralph Lauren e Jackie Onassis. 

As cozinhas e banheiros ganham um toque mais do 

que especial do premiado designer. São cozinhas aber-

tas e espaçosas, com acabamento de nível superior. “No 

Park Grove, o luxo será articulado através de um diálogo 

delicado entre design elegante minimalista e materiais 

orgânicos artesanais”, explica Sofield.

Os jardins do ‘Park’ 
Com extraordinário talento para unir áreas internas 

e externas, o aclamado arquiteto paisagista Enzo Enea 

deixa sua marca no Park Grove. No jardim privado de 

O Apartamento
Residence Features

l Apartamentos de 2 a 5 dormitórios
2 to 5 bedroom units

l Área: de 240m² a 334m²
Area from 2,200 Sq. Ft. to 3,600 Sq. Ft.

l Varandas privadas enormes com vista para baía
Private oversized waterfront terraces

l Armários italianos
Italian cabinetry

l Bancadas de pedra
Stone countertops

l Cozinhas abertas
Open Kitchens

l Paredes de vidro do chão ao teto 
Floor to ceiling glass walls 

l Acabamentos de alto padrão
High Level of finishes

l Eletrodomésticos Wolf e Subzero
Wolf and Subzero appliances

l Valores a partir de US$2 millhões
Prices begin at US$2 million

O Edifício
Building Features

l Empreendedor: Terra e The Related Group
Developer: Terra and The Related Group

l Arquiteto: Rem Koolhaas, da OMA
Architect: Rem Koolhaas, OMA

l Design de interior: Meyer Davis
Interior Design: Meyer Davis

l Design de cozinhas e banheiros: William Sofield
Kitchen and Bath Design: William Sofield

l Arquitetura paisagista: Enzo Enea
Landscape architect: Enzo Enea

l Sala para degustação de vinhos e restaurante particular
Wine tasting room and private dining room

l Aromaterapia, sauna e sala de vapor
Aromatherapy, sauna and steam room

l Spa, Academia de ginástica e yoga
Signature spa, fitness center and yoga

l Sala de cinema com 28 lugares
28-seat private screening room

l Localização: 2701 South Bayshore Drive Coconut Grove-FL
Location: 2701 South Bayshore Drive Coconut Grove-FL

“O Park Grove é um condomínio de luxo rodeado de belezas naturais, arte, cultura e 
uma sociedade vibrante. É para quem busca qualidade de vida em alto estilo.”

COCONUT GROVE
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2 acres, o projeto de Enea mantém o respeito pela 

sustentabilidade. “Temos uma ótima oportunidade 

e responsabilidade para manter a história do local 

através da preservação de suas paisagens. A ideia 

central é integrar e não decorar”, diz Enzo Enea.

Entretenimento e lazer são dois pontos essen-

ciais no Park Grove. Uma área de quase 7.500m² 

foi reservada pensando no bem-estar dos mora-

dores. Uma enorme piscina com vista para a baía 

dá as boas vindas. Os moradores vão desfrutar do 

estilo resort de viver. Com academia de ginástica 

e yoga, sala de cinema com 28 lugares, spa inter-

nacional, sala para degustação de vinhos e até um 

restaurante particular sob o comando do chef Mi-

chael Schwartz. Ganhador do prêmio James Beard 

–conhecido como o Oscar no universo culinário–

Michael Schwartz criou uma atmosfera rústica. O 

restaurante, que será ao ar livre, já promete ser um 

dos melhores da região de Miami.  

William Sofield, 
designer

No Park Grove, 

o luxo será articulado 

através de um diálogo 

delicado entre design 

elegante minimalista e 

materiais orgânicos 

artesanais.

Shohei Shigematsu, 
arquiteto

Nosso time explorou 

ao máximo Coconut 

Grove. Levamos em 

conta o senso de 

comunidade para 

desenvolver o projeto.

COCONUT GROVE
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ark Grove is a collection of three striking towers on the shores of 

Coconut Grove. 

Coconut Grove is a hidden enclave that provides a dynamic and yet 

tranquil lifestyle with its outdoor cafes, art galleries, gourmet restaurants, 

and two outdoor shopping areas.  Known for its excellent public and private 

schools, life in the Grove feels a world away from the stress of the city, nes-

tled quietly by Biscayne Bay.

Park Grove by Terra & The Related Group, will be a landmark in Coconut 

Grove’s history. The architecture is magnificent, the views are spectacular, 

and the lifestyle is extraordinary.

Park Grove will be the first residential project by Rem Koolhaas in 

the United States. The Dutch architect is one of the most revered in 

the world and a recipient of the Pritzker –the industry’s most pres-

tigious award. Koolhaas is partnering with Shohei Shigematsu, the 

lead architect for the New York office on this distinct and ambitious 

project.  “We wanted to bring the organic form that exists in Coconut 

Grove into the design for Park Grove,” says Shigematsu. 

Park Grove will be comprised of three unique, luxurious towers 

with oversized terraces facing the water. The concept is to make the 

bay an extension of the residences. The views are sensational and the 

interior design is a work of art. Meyer Davis, owned by designers Will 

Meyer and Gray Davis, sees each project they design as an opportu-

nity to make history. The quest for sustainable elements is part of the 

creation. “Miami has great expectations when it comes to design, and 

this is very different from other places we’ve worked in. It is a special 

city that has adopted cutting-edge design as its cultural identity,” 

explains Will Meyer.

 

Perfection is in the details
Park Grove has been meticulously designed with sophistication in 

mind. Park Grove’s kitchens and baths have been designed by William 

Sofield. Sofield’s client roster includes Gucci, Ralph Lauren and Jackie 

Onassis.

The kitchens and bathrooms have more than a special touch from the 

award-winning designer: open and spacious kitchens with the highest 

level of finishes. “At Park Grove, luxury is minimalist, elegant

design and artisanal organic materials,” explains Sofield.

 

The gardens at Park Grove
With his extraordinary talent to seamlessly bring together indoors 

and outdoors, the acclaimed landscape architect, Enzo Enea, brings his 

trademark to Park Grove. In the private two-acre garden, Enea’s project 

showcases respect for sustainability. “This is a great opportunity and we 

have the responsibility to protect our local history through the preserva-

tion of its scenery. ” says Enzo Enea.

Entertainment and leisure are two essentials at Park Grove, where 

a 50,000 square foot amenities area is available for residents. An im-

mense pool with bay views welcomes the residents that will enjoy a 

resort lifestyle. Amenities include: a gym with yoga classes, a 28-seat 

private screening room, an international spa, wine tasting room, and 

even a private restaurant featuring chef Michael Schwartz. Recipient of 

the James Beard Award.  Michael Schwartz created a rustic atmosphere 

in the indoor-outdoor space. The restaurant promises to be one of the 

best in the Miami area.

Coconut Grove
Besides having access to an elite education, Park Grove residents will 

be surrounded by astonishing natural beauty. This privileged location, a 

few steps from Biscayne Bay, offers the ideal lifestyle to those who love 

water sports. The expansive marina and the sailing and yacht clubs are 

just a few of the many options for boating enthusiasts.

For nature lovers, Coconut Grove has the beautiful gardens of Viz-

caya Museum and 16 parks, such as Kennedy Park and Peacock Park. 

The Kampong, one of the best known, is an 11-acres tropical garden, 

which was home to the famous horticulturist, Dr. David Fairchild, in the 

beginning of the 20th century.

The area is also rich in cultural and artistic events, with a variety of 

outdoor festivals, like “The Coconut Grove Arts Festival” and the “Great 

Taste of the Grove Food & Wine Festival” among others.

Coconut Grove is currently evolving with new restaurants, new bou-

tiques emerging and a bayfront promenade is being planned for the area. 

Coconut Grove is a hidden jewel in Miami.

P “Park Grove is a luxury condominium surrounded by
nature, art, culture and a vibrant community. It is 
a place for those seeking an upscale quality of life”

Para mais informações:  
Mariana Niro  l  mariana.niro@elliman.com  l  +1 (305) 323-2806        

A Região 
Além do acesso à educação de elite, os moradores do Park 

Grove  estão rodeados por uma beleza natural deslumbrante. 

A posição privilegiada, a poucos passos da Baía Biscayne, 

oferece um estilo de vida ideal para quem gosta de esportes 

aquáticos. A imensa marina, o clube de vela e o yacht clube 

são apenas algumas das diversas opções de entretenimento.

Para quem gosta de verde, Coconut Grove tem os belos 

jardins do museu Vizcaya e mais 16 parques, como o Ken-

nedy e o Peacock Park. O Kampong, um dos mais conheci-

dos, é um jardim tropical de 11 acres, que no início do sécu-

lo XX foi a casa do famoso horticultor Dr. David Fairchild. 

A região também é rica em eventos culturais e artísticos, 

com grande variedade de festivais ao ar livre, como o ‘Coco-

nut Grove Arts Festival’ e o ‘Great Taste of the Grove Food & 

Wine Festival’, que já acontece há mais de 20 anos. 

Além disso, Coconut Grove está passando por uma revi-

talização. Novos restaurantes, lojas modernas e até um cal-

çadão já estão a caminho da região.

Em Coconut Grove, história e natureza andam lado a lado.

AN ELEGANT 
LIFESTYLE

Bayfront Residences Designed by World  
Renowned Architect OMA - Rem Koolhaas 
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 INSPIRAÇÃO
   EUROPÉIA
Charme e elegância no coração de Coconut Grove
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A conveniência entre a vida 

urbana e a tranquilidade

ense em um edifício pequeno, charmoso e ao mesmo 

tempo chique. Assim é o GlassHaus, o novo empreen-

dimento imobiliário em Coconut Grove. A menos de 10 mi-

nutos da Brickell, Downtown e Key Biscayne, o edifício está 

localizado em um dos bairros mais desejados de Miami. Co-

conut Grove tem um estilo de vida diferenciado que combina 

sossego, sofisticação e conveniência. A região está perto de 

tudo –tem ótimos restaurantes, lojas e entretenimento– mas 

mantém uma certa privacidade. É como se fosse uma cidade 

vizinha a Miami. “Coconut Grove é um tesouro escondido 

que oferece um estilo de vida único. Não dá para comparar 

com nenhum outro bairro”, diz o empreendedor Javier Lluch, 

da Element Development.

Com arquitetura clássica contemporânea, o GlassHaus tem 

apenas 5 andares e 23 apartamentos. O design moderno e mi-

nimalista é fruto de inspiração da Bauhaus, a famosa escola 

de arte alemã. A arquitetura segue o estilo clean e elegante, 

que convida a entrada da luz natural.

É um edifício conceito boutique. Com construção de alto 

nível e sofisticação, o GlassHaus  já é considerado um dos 

mais sedutores de Miami. “Nós criamos sonhos e os transfor-

mamos em realidade”, diz Daniel Ribeiro, da G.D8. 

O empreendimento leva a assinatura da G.D8 –empresa 

brasileira há 30 anos no mercado– em parceria com a Ele-

ment Development, com 20 anos de experiência nos Estados 

Unidos. Com ênfase em construções ultra-luxuosas, os em-

preendedores creditam o sucesso do GlassaHaus à qualidade 

e inovação do projeto. 

O edifício é inteiro de vidro. O requinte se vê logo no lobby 

de entrada, com pedra texturizada, madeira polida, aço e vi-

dro panorâmico. O espaço forma um complemento natural à 

vegetação exuberante de Coconut Grove.

O projeto de arquitetura e design interior foi elaborado 

pela Varabyeu Partners, empresa reconhecida internacional-

mente por trabalhos luxuosos nos Estados Unidos, México 

e Europa. Os apartamentos têm acabamento de alto padrão, 

são espaçosos, com pé direito de mais de 3 metros, cozinhas 

abertas e amplas varandas. 

P

Javier Llunch,  
da Element Development

Coconut Grove é um tesouro 

escondido que oferece um estilo de 

vida único. Não dá para comparar 

com nenhum outro bairro.

Daniel Ribeiro,  
da G.D8

Nós criamos sonhos e  

os transformamos em realidade.
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Exclusividade e mimos
Os moradores do GlassHaus podem ir caminhando ou 

pedalando ao encontro das belezas naturais que a região 

oferece. O edifício, super bem localizado e perto de tudo, 

está a passos de distância das marinas e dos parques da 

Bayside. Os moradores terão à disposição uma frota de bi-

cicletas elétricas. 

Outro mimo exclusivo é a oportunidade de aproveitar as 

mordomias do Coconut Grove Sailing Club, que fica a me-

nos de 3 quarteirões.

No alto do edifício, no rooftop, há uma área de lazer com-

pleta. No melhor estilo resort, os moradores terão piscina, 

cabanas, lounge e uma cozinha de verão, onde poderão rece-

ber convidados e apreciar a vista panorâmica de 360 graus.  

Outra característica especial do GlassHaus é a academia 

com vista para o charmoso jardim zen, localizado no térreo 

do edifício. Uma comodidade para os moradores. 

Esses são apenas alguns dos diferenciais que o GlassHaus 

encontrou para que os moradores possam usufruir da quali-

dade de vida que Coconut Grove oferece. 

O Edifício
Building Features

l Empreendedor: G.D8 e Element Development LLC
Developer: G.D8 and Element Development LLC

l Arquitetura e design interior: Varabyeu Partners 
Architecture and Interior Design: Varabyeu Partners 

l Estacionamento subterrâneo
Underground parking

l Academia de ginástica e jardim zen 
Fitness Center and zen garden 

l Área de lazer estilo resort com piscina, cabanas, cozinha de verão e lounge
Resort-style rooftop deck with pool, cabanas, summer kitchen and lounge

l Localização: 3156 SW 27th Ave, Miami 
Location: 3156 SW 27th Ave, Miami

O Apartamento
Residence Features

l Apartamentos de 1 a 3 dormitórios
1 to 3 bedroom units

l Área de 100m² a 275m²
Area from  1,080 Sq. Ft. to 2,953 Sq. Ft.

l Varandas e terraços com parapeito de vidro
Glass rail balconies and terraces

l Pé direito de 3.3m de altura
11- foot ceiling heights

l Janelas do chão ao teto
Floor-to-ceiling glass windows

l Valores a partir de US$595 mil
Prices begin at US$595 K

“Morar em Coconut Grove é o sonho de muita 
gente. A localização é fantástica, sem falar 
que o GlassHaus é extremamente charmoso.
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magine a small, charming, and chic building: that’s GlassHaus. The 

new real estate development in Coconut Grove, one of the most de-

sirable neighborhoods in Miami, is located less than ten minutes from 

Brickell, Downtown, and Key Biscayne. Coconut Grove has a unique 

lifestyle that blends peacefulness, sophistication, and convenience. The 

area is close to everything –excellent restaurants, shops, and entertain-

ment– but it maintains a sense of privacy, as if it were a neighboring city 

of Miami. “Coconut Grove is a hidden treasure that offers an original 

lifestyle. It cannot be compared to any other neighborhood,” says entre-

preneur Javier Lluch, from Element Development.

Showcasing contemporary classic architecture, GlassHaus has just five 

floors and twenty-three residences. The modern minimalistic design owes 

its inspiration to Bauhaus, the famous German design school. GlassHaus 

architecture follows the clean elegant style that invites natural light in.

GlassHaus is built with a boutique concept in mind, with high-quality 

materials and sophistication. It is already considered one of the most 

alluring in Miami: “We build dreams and make them come true,” says 

Daniel Ribeiro from G.D8.

The project is developed by G.D8 –a Brazilian company with thirty 

years on the market–  in partnership with Element Development, with 

twenty years of experience in the United States. With an emphasis in 

ultra-luxury buildings, the developers believe that GlassHaus’ success is 

due to its quality and innovation.

The building is entirely built with glass. Its refinement is evident in 

the lobby, decorated with texturized stone, polished wood, burnished 

steel, and panoramic glass. The space is a natural complement to the 

lush Coconut Grove vegetation.

Varabyeu Partners, an international company recognized by its luxu-

rious projects in the United States, Mexico, and Europe, contribute to the 

architectural and interior design. The spacious residences have high-qual-

ity finishes and 11-foot ceilings, open kitchens, and expansive balconies.

Exclusivity and pampering
GlassHaus residents can walk or bike to enjoy the natural beauty of 

the area. In an outstanding location and close to everything, the building 

is just a few steps from the marinas and Bayside parks. Electric bicycles 

are available for the residents to use.

Ownership at GlassHaus comes with a membership at the Coconut 

Grove Sailing Club, which is less than three blocks away. 

The rooftop is home to a fully equipped entertainment area in the 

best resort style. The pool, cabanas, lounge, and summer kitchen are all 

yours to entertain family and guests, while appreciating a 360-degree 

unobstructed panoramic view.

Another special characteristic of GlassHaus is the fitness center with 

views of the charming zen garden, located in the building’s ground floor. 

These are just some of special features offered by GlassHaus to the 

residents, for their enjoyment of Coconut Grove’s quality of life.

I

Para mais informações:  
Mariana Niro  l  mariana.niro@elliman.com  l  +1 (305) 323-2806        

EUROPEAN INSPIRATION
Charm and elegance in the heart of Coconut Grove

 “Living in Coconut Grove is the dream of many 
people. The location is fantastic, not to mention 

that GlassHaus is extremely charming.”

COCONUT GROVE
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Eu estou ansiosa para ver a trans-

formação de Coconut Grove. A região 

passa por uma reestruturação geral. A 

expectativa é com a chegada do “The 

Harbour”, um empreendimento multimilio-

nário, do Grove Bay Hospitality Group. 

The Harbor é um complexo de uso misto, 

com restaurantes de chefs famosos, lojas 

de luxo e áreas para eventos. O projeto 

inclui um calçadão à beira da Baía Bis-

cayne, um parque público e marina para 

400 barcos. O plano é revitalizar toda a 

área onde, por muitos anos, estava o 

restaurante The Chart House.   
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I am anxious to see the transformation in Coconut Grove. 

The area is undergoing a complete revitalization. “The Har-

bor”, a Grove Bay Hospitality Group multimillion-dollar proj-

ect is a long-awaited arrival. The Harbor is a multi-purpose 

complex, with restaurants belonging to famous chefs, luxury 

shops, and event spaces. The project includes a promenade 

on the Biscayne Bay, a public park, and a marina with a ca-

pacity for 400 boats. The plan is to restructure the area that 

the restaurant The Chart House occupied for many years.

Farinelli Pizza
3197 Commodore Plaza

Maurizio Farinelli segue o legado e a receita da 
avó, que abriu a primeira pizzaria na Bolonha em 
1937. Com ingredientes frescos e de qualidade, essa 
é a autêntica pizzaria italiana com toque especial.  

Maurizio Farinelli follows his grandmother’s legacy and recipe. 

She opened the first pizzeria in Bologna in 1937. Using fresh and 

quality ingredients, this is an authentic Italian pizzeria with a spe-

cial touch.

Le Bouchon Du Grove
3430 Main Hwy

Culinária francesa com atmosfera romântica. Esse 
restaurante é comandado pelo chef Christian Ville, 
que define a cozinha como uma paixão. Entre as de-
lícias da casa, está o tradicional Ratatouille. 

French cuisine with a romantic atmosphere under the helm of 

chef Christian Ville, who defines cuisine as a passion. The tradition-

al Ratatouille is among their delicious dishes. 

Cocowalk
3015 Grand Ave

Estiloso centro de compras e entretenimento ao ar 
livre. Com lojas, boutiques, restaurantes, cafés e bis-
trôs, além de salas de cinema e música ao vivo. O 
Cocowalk é um passeio divertido em Coconut Grove.  

This is a stylish outdoor shopping and entertainment area, with 

shops, boutiques, restaurants, cafes, and bistros. Movie theaters and 

live music add to the fun of Coconut Grove.

Carrollton School of the Sacred Heart
3747 Main Hwy

Coconut Grove tem excelentes escolas. São 7 es-
colas privadas super conceituadas. Entre elas, está o 
tradicional Carrollton School, fundado em 1961. O 
colégio católico atende 847 meninas. 

Coconut Grove has excellent schools. The traditional Carrollton 

School, founded in 1961, is among the seven highly ranked private 

schools. The catholic school has 847 female students.

Lulu
3105 Commodore Plaza

Cardápio diversificado e vibração sofisticada. O 
restaurante Lulu serve pães e doces feitos diaria-
mente. No menu, carne moída fresca e salmão casei-
ro defumado. Destaque para os coquetéis artesanais. 

A diversified menu in a sophisticated vibe. Lulu serves breads and 

desserts baked and prepared daily. On the menu, fresh ground meat 

and homemade smoked salmon. Their artisanal cocktails stand out.

Palmeiras Beach Club
4 Grove Isle Dr.

Inspirado pelos elegantes restaurantes à beira mar 
em Saint-Tropez, o Palmeiras apresenta menu de qua-
lidade com influência espanhola, francesa, italiana e 
grega. As criações são do chef Alfredo Alvarez. 

Inspired by the elegant seaside restaurants in Saint-Tropez, 

Palmeiras presents a quality menu elaborated by chef Alfredo Alva-

rez, with influences from Spain, France, Italy, and Greece.

“Their Filet mignon with asparagus 
is out of this world!!!!

“O Filé mignon com  
aspargos é imperdível!!! 



TITULO

Linha fina 1

Requinte e sofisticação  
de frente ao mar 
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Edifício ultra luxuoso 

localizado no hall 

dos milionários

o começo dos anos 70, a cidade de Aventura nada mais era 

do que um pântano. Bastou um olhar excêntrico do visio-

nário investidor Donald Soffer para transformar o local em uma das 

cidades mais prósperas da Flórida. Os condomínios de luxo erguidos 

em Aventura foram os grandes responsáveis pelo progresso da cidade.

Com mais de 50 anos no mercado imobiliário, o grupo Turnberry, 

sob o comando da família Soffer, é hoje um dos líderes nesse proces-

so de modernização. Empreendimentos como Porto Vita, Aventura 

Mall e Aventura’s Turnberry Isle ajudaram a transformar a cidade. 

“Na Turnberry perfeição é o ponto de orgulho para nós. E se não nos 

orgulhamos de algo, preferimos não construí-lo”, diz o empreende-

dor Jeffrey Soffer. 

Os filhos seguiram o caminho do pai e expandiram ainda mais os 

negócios, transformando também a paisagem de cidades como Miami 

Beach e Sunny Isles Beach com projetos de alto nível, como o Fontai-

nebleau Resorts, Turnberry Ocean Colony, The Tresor e Sorrento.  

A mais nova aposta de Jeffrey Soffer é o Turnberry Ocean Club Re-

sidences, um luxuoso edifício em frente ao mar de Sunny Isles Beach. 

Serão 154 apartamentos –incluindo 5 duplex e 2 triplex– com estilo 

de vida “resort club”. 

N Jeffrey Soffer
Turnberry Associates 

Na Turnberry 

perfeição é o ponto 

de orgulho para nós. 

E se não nos 

orgulhamos de algo, 

preferimos não 

construí-lo.
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Profissionais de renome internacional
A enorme torre de vidro de 54 andares foi desenhada pelos acla-

mados arquitetos Carlos Zapata e Robert Swedroe. Conhecidos por 

desafiar os limites de design, os arquitetos se uniram nesse projeto 

arrojado e inovador. 

O venezuelano Carlos Zapata ganhou fama internacional com a 

arquitetura do Bitexco Financial Tower, um dos prédios mais altos 

do Vietnã. O projeto foi eleito um dos 50 mais inovadores do mun-

do. Zapata traz essa arquitetura ousada também para o Turnberry 

Ocean Club. “Na torre do Turnberry usamos vidros como um jo-

alheiro usa diamantes, com a intenção de refletir e deslumbrar”, 

conta Zapata.

Já o premiado arquiteto Robert Swedroe é reconhecido por seu 

pioneirismo. Em 1988, ele introduziu –na Flórida– o primeiro pré-

dio de elevadores com entrada privativa nos apartamentos, o Bal 

Harbour Tower. Também foi o pioneiro no conceito “through-view”. 

Com talento extraordinário para detalhes, Swedroe é a parceria ide-

al para garantir ainda mais sofisticação ao Turnberry Ocean Club.

Com experiência em hotéis e resorts de luxo, Janice Clausen assina o 

design interior dos apartamentos e a arquitetura paisagista do edifício 

fica por conta de Richard Hallick da EDSA, Inc. Com mais de 35 anos 

de experiência ele apresenta ambientes externos chiques e sustentáveis.

Carlos Zapata,  
arquiteto

Na torre do Turnberry  

usamos vidros como 

um joalheiro usa diamantes, 

com a intenção de refletir 

e deslumbrar.
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O Edifício
Building Features

l Empreendedor: Jeffrey Soffer, Turnberry Associates
Developer: Jeffrey Soffer, Turnberry Associates

l Arquitetura: Carlos Zapata e Robert Swedroe
Architecture: Carlos Zapata  and Robert Swedroe

l Design de Interiores: Janice Clausen
Interior Design: Janice Clausen

l Arquitetura paisagista: EDSA, Inc.
Architect Landscape: EDSA, Inc.

l Piscina com borda infinita de frente para o mar 
Ocean view infinity pool 

l Serviço completo e privado de praia 
com cadeiras e guarda-sóis

Private beach amenities including beach service, 

chaise lounges, and umbrellas

l Serviço de concierge 24 horas
Full-time multi-lingual concierge service

l Sala de cinema para 14 pessoas
Indoor theater/screening room, seating 14 people

l Salas para negócios, clube para crianças, 
salão de jogos e de mídia

Executive room, kids club, game room, 

multi-media room

l Localização: 18501 Collins Ave
Location: 18501 Collins Ave

O Apartamento
Residence Features

l Apartamentos de 3 a 6 dormitórios 
3 to 6 bedroom units 

l Área de 270m² a 930m²
Area from 2,900 Sq. Ft. to 10,000 Sq.Ft.

l 5 apartamentos Duplex + 2 apartamentos Triplex
5 Duplex residences + 2 Triplex residences

l Piscina particular e spa hidroterapia nos apartamentos Collection
Private pool and hydrotherapy spa in Collection Residences

l 3 elevadores de alta velocidade e diretos para servir cada apartamento
3 high-speed, direct elevators serving each residence

l Vistas espetaculares do Oceano Atlântico
Spectacular views of the Atlantic Ocean 

l Bancadas de pedras importadas
Exotic imported stone countertops

l Armários italianos da Snaidero nas cozinhas, banheiros e lavanderia
Imported Snaidero Italian cabinetry in kitchens, bathrooms and laundry rooms

l Eletrodomésticos Gaggenau
Gaggenau Appliances

l Valores a partir de US$ 3.9 Milhões
Prices begin at US$ 3.9 Million

Comodidade acima de tudo
Luxo e requinte são os adjetivos que definem o Turnberry Ocean 

Club. Seis andares inteiros do edifício foram projetados para as ame-

nidades. No 30º, 31º e 32º andares, estará o Sky Club. Com investi-

mento de US$100 milhões, o Sky Club terá a área de piscinas –com 

bar, cabanas e spas de hidroterapia– e o setor fitness, com salas de ioga 

e pilates, saunas, salão de beleza e uma academia de ginástica com 

vista para o Oceano Atlântico. O Sky Club terá o espaço social com 

restaurantes, bares e área para passear com os cachorros. Além disso, 

os 3 primeiros andares do edifício também serão reservados para o 

lazer com salas de cinema, playground, piscinas e cafés. No total serão 

6.500 m² voltados para o entretenimento.

Vantagens de se viver bem
Os moradores do Turnberry poderão se associar ao Turnberry Isle 

Resort & Country Club, um dos clubes privados de maior prestígio nos 

“O grupo Turnberry é internacionalmente reconhecido 
pelos serviços de qualidade. O Sky club é  um dos  

mais completos e sofisticados que já vi.” 
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ltra luxury building in the millionaire’s row. In 

the beginning of the 1970s, the city of Aventura 

was nothing more than undeveloped land, until visionary 

investor, Donald Soffer, transformed it into one of the most 

prosperous cities in Florida. The luxury condominiums 

built in Aventura were responsible for the city’s progress.

With more than 50 years in the real estate market, the 

Turnberry Group, under the leadership of the Soffer fam-

ily, is presently at the forefront of this modernization pro-

cess. Investments such as Porto Vita, Aventura Mall, and 

Aventura’s Turnberry Isle proved to be instrumental in the 

city’s transformation. “At Turnberry, perfection is a point 

of pride and unless we are proud of it, we will not build 

it,” says entrepreneur Jeffrey Soffer.

Soffer’s son and daughter successfully followed their 

father’s footsteps and expanded the business even more. 

Their outstanding work transformed the landscape of cities, 

like Miami Beach and Sunny Isles Beach, with their mag-

nificently luxurious projects, such as Fontainebleau Resort, 

Turnberry Ocean Colony, The Tresor, and Sorrento.

Jeffrey Soffer’s new undertaking is the luxury ocean-

front, Turnberry Ocean Club Residences, in Sunny Isles 

Beach, which features 154 residences –including five du-

plexes and two triplexes– in a “resort club” style.

World-renowned professionals
Acclaimed architects Carlos Zapata and Robert Swedroe 

designed the 54-story glass tower. Well-known for surpass-

ing all limits of architectural design, both architects part-

nered in this groundbreaking and innovative project.

Venezuelan Carlos Zapata earned international fame 

with the Bitexco Financial Tower design, one of the tallest 

buildings in Vietnam. The tower was chosen as one of the 

50 most innovative in the world. Zapata brings his bold 

trademark style to Turnberry Ocean Club. “In the Turnberry 

tower, we use glass like a jeweler uses diamonds: to reflect 

and dazzle,” says Zapata.

Award-winning architect Robert Swedroe is known for 

being at the forefront of innovation. In 1988, he paved the 

way with direct-entry elevators to the residences at Bal 

Harbor Towers in Florida, and the “through-view” concept. 

His extraordinary attention to detail is paramount to Turn-

berry Ocean Club’s sophistication. Bringing her experience 

in luxury hotels and resorts, Janice Clausen undertakes the 

interior design of residences, and Richard Hallick of EDSA, 

Inc. tackles landscape design. With 35 years of experience, 

he showcases a sustainable and chic outdoor atmosphere.

Comfort first 
Luxury and refinement define Turnberry Ocean Club, 

which will have six levels of exquisite amenities. The Sky 

Club will occupy the 30th, 31st, and 32nd floors. With an 

investment of 100 million, the Sky Club will house the swim-

ming pools –with bar, cabanas, and hydrotherapy spas– as 

well as fitness center, yoga and Pilates’ studios, saunas, hair 

salon, and an oceanfront gym. The Sky Club will also have 

restaurants, bars, and a pet and dog walk area. The build-

ing’s first three floors will be reserved for entertainment with 

screening rooms, playground, pools, and cafes. All in all, a 

total of 70,000 square feet will be entirely for entertainment. 

The advantages of living well
Turnberry residents can become members of Turnberry 

Isle Resort & Country Club, one of the most prestigious 

private clubs in the United States. Located less than a mile 

away from the residential tower, the club has outstanding 

golf courses, tennis courts, pools, spas, and fitness center.

Another great perk afforded to the residents is prior-

ity services at the Fontainebleau Aviation Facility at the 

Opa-Locka executive airport. The services entail priority 

access, aircraft maintenance, on-site full-service concierge, 

discounted fuel services, and aircraft parking rates.

Rare collections 
Called “Collection Residences”, the five duplex residenc-

es redefine the concept of luxurious. They are 7,000 square 

feet residences with five bedrooms and twenty-foot ceilings. 

The outdoor area has 4,340 square feet with pool, spa, sum-

mer kitchen, and breathtaking views. If you want something 

even more exclusive, the tower has two ultra-luxury triplex 

residences, priced at 35 million. These residences are made 

up of three floors, six bedrooms, and 10 bathrooms.

Turnberry’s 50 years of experience in hospitality, and 

commercial and residential buildings, gives Turnberry 

Ocean Club a harmonious blend of superb quality, comfort, 

sophistication, and impeccable service.

U

VERTICAL DIAMOND
Oceanfront refinement and sophistication

Para mais informações:  
Mariana Niro l mariana.niro@elliman.com
+1 (305) 323-2806        

Estados Unidos. A cerca de um quilômetro de distância do edifício, o 

clube tem excelentes campos de golfe, uma belíssima marina, quadras 

de tênis, piscinas, spas e fitness center.

Outra grande vantagem para os moradores é a prioridade nos servi-

ços de aviação do Fontainebleau Aviation Facility, no aeroporto exe-

cutivo de Opa-Locka. Eles terão acesso aos serviços de manutenção 

das aeronaves, atendimento completo no local e descontos em com-

bustível e estacionamento de aviões.

Coleções raras
Chamados de “Collection Residences”, 5 apartamentos duplex rede-

finem o conceito de luxo. São apartamentos de 5 dormitórios com 650 

m² de área interna e pé direito de 6 metros. Na área externa são 400 m² 

com piscina privada, spa, cozinha de verão e vistas excepcionais. 

Se você quer mais exclusividade ainda, o edifício tem 2 triplex ultra 

luxuosos, no valor de US$35 milhões. São apartamentos de 3 andares, 

6 dormitórios e 10 banheiros.

A experiência de 50 anos do grupo em prédios comerciais, residen-

ciais e hospitalidade faz do Turnberry Ocean Club uma mistura do 

que há de melhor em conforto, sofisticação, qualidade e atendimento 

nos serviços.  

“Turnberry is world renowned for  
its high quality services. 

The Sky Club is one the best and most 
sophisticated I have seen.”
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Por suas beleza naturais e seu mar 

azul, essa região é conhecida como a 

Riviera da Flórida. Eu tenho acompa-

nhado o crescimento daqui. Sunny Isles 

se reinventou nos últimos anos e hoje 

apresenta hotéis e prédios residenciais 

de altíssimo luxo em toda sua orla. Tam-

bém ganhou centros comerciais, uma 

nova escola e um hospital com exce-

lência em atendimento, o Mount Sinai. A 

cidade está construindo novos parques 

e melhorando toda a infraestrutura para 

se tornar ainda mais atrativa, sem per-

der a qualidade de vida. 
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Sunny Isles is known as Florida’s Riviera and it is famous 

for its natural beauty and blue seas. I have been following its 

growth and noticed how the area has reinvented itself in the 

last few years. Nowadays, Sunny Islands has ultra luxurious 

hotels and residential buildings on its shoreline. It also has 

commercial centers, a new school, and Mount Sinai Hospital 

that offers exceptional care. The city is building new parks 

and improving its infrastructure to become more attractive, 

without detriment to quality of life.

Biella Ristorante
17082 Collins Ave

Novidade no Sul da Flórida. Esse sofisticado res-
taurante oferece atmosfera luxuosa e pratos requin-
tados. No melhor estilo familiar, serve massas e mo-
lhos caseiros da tradicional cozinha italiana.

A novelty in South Florida, this sophisticated restaurant offers 

a luxurious atmosphere and refined cuisine. It serves family-style 

pastas and homemade sauces from the traditional Italian cuisine.

Neomi’s Grill
18001 Collins Ave

Esse restaurante oferece uma cozinha americana 
mais moderna, com um toque do sul da Flórida. A 
mistura de culturas se faz presente na culinária lo-
cal. No menu, pratos com pitadas e sabores cubanos.

This restaurant features modern American cuisine with a South 

Florida touch. The blend of cultures is seen in the local cousine, and 

the dishes have a Cuban flavor.

Riviera Nautica Watersports
18001 Collins Ave

Para quem quer aproveitar a praia e praticar es-
portes aquáticos. Passeios de jet ski, caiaque e stand 
up paddle. Com 20 anos de experiência no mercado, 
o Riviera oferece equipamentos novos e seguros.  

With 20 years in the market, Riviera offers new and safe equip-

ment to those who want to enjoy the beach and partake in water 

sports, such as Jet Ski, kayak, and stand up paddle boarding.

Acqualina Spa
17875 Collins Ave

Para restabelecer a conexão entre corpo e mente. 
Esse sofisticado spa tem salas de tratamento e rela-
xamento, terapias, saunas e várias outras amenida-
des com a vantagem de estar de frente ao mar.

This sophisticated oceanfront spa is the perfect place to recon-

nect the body and mind. It has treatment and relaxation rooms, ther-

apies, saunas, and several other amenities.

Timo 
17624 Collins Ave

O chef Tim Andriola comanda esse restaurante 
ítalo-mediterrâneo. Pizza de crosta fina, massas ca-
seiras e peixes frescos são os destaques. Ambiente 
de estilo urbano e excelente carta de vinhos.

Chef Tim Andriola is at the helm of this Italian-Mediterranean 

restaurant. Thin crust pizza, homemade pasta, and fresh fish, as 

well as the wine chart are the highlights in this urban style ambience.

Juice & Java
17608 Collins Ave

Esse é o paraíso para quem gosta de produtos fres-
cos e orgânicos. O conceito aqui é cozinha saudável 
e sustentável. Tudo é feito na hora com os melhores 
ingredientes. Saladas, sopas, crepes e mais. 

This is paradise for those who like fresh and organic products. The 

concept is based on healthy and sustainable cuisine. Everything is freshly 

made with the best ingredients, like salads, soups, crepes, and more.

 “The sweet potato with cinnamon and honey  
crepe is surreal. A wonderful combination.”

“O crepe de batata doce com  
canela e mel é algo surreal.  
Uma combinação maravilhosa.”
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Sofisticação e luxo 
redefinema paisagem 
de Hallandale Beach

O convite à modernidade partiu de novos e luxuosos empreendimentos imobiliários, que 

valorizam ainda mais o ambiente de águas claras e areia branca da praia de Hallandale. 

Edifícios sofisticados, como o 2000 Ocean, passam a fazer parte da paisagem. “Estamos 

mais próximos do oceano do que qualquer outro edifício, o que nos permite ter vistas de 

360 graus”, diz o empreendedor Shahab S. Karmely, da KAR Properties.

O cenário paradisíaco foi a maior inspiração para o arquiteto Enrique Norten. O 

2000 Ocean fica aos pés do Atlântico e a posição privilegiada deu a oportunidade úni-

ca de integrar natureza e arquitetura. “A topografia do edifício oferece duas condições 

contrastantes: um grande e exuberante jardim a oeste e o oceano ao leste”, explica 

Norten, da Ten Arquitectos. 

ntre Miami e Fort Lauderdale, Hallandale Beach sempre teve a localização perfeita 

e durante muitos anos foi refúgio de aposentados do mundo inteiro. Hoje o cenário 

é outro. Hallandale Beach se transformou. Nos últimos 10 anos a idade média da população 

caiu de 70 para 45 anos. A cidade rejuvenesceu. 

E

Shahab S. Karmely, 
empreendedor

Estamos mais 

próximos do oceano 

do que qualquer 

outro edifício, o que 

nos permite ter vistas 

de 360 graus.
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O Apartamento
Residence Features

l Apartamentos de 3 e 5 dormitórios
3 & 5 bedroom residences

l Apartamentos com acabamento completo
All residences are fully finished 

l Área de 270m² a 541m²
Area from  2,915 Sq. Ft. to 5,829 Sq. Ft.  

l Pé direito de 3.6m de altura
10- foot ceiling heights

l Design de cozinhas da minotticucine
Custom Kitchens by minotticucine

l Janelas do teto ao chão
Floor-to-ceiling windows 

l Elevadores com entrada privada em todos os apartamentos
Private elevator entryway in each residence

l Banheira Agape em todos os banheiros masters
Agape floating bathtubs in all master bathrooms

l Eletrodomésticos Gaggenau
Fully appointed Kitchen with Gaggenau appliances

l Valores a partir de US$2.8 milhões
Prices begin at US$2,8 million

O Edifício
Building Features

l Empreendedor: Shahab S. Karmely, KAR Properties
Developer: Shahab S. Karmely, KAR Properties

l Arquitetura: Enrique Norten, TEN Arquitectos
Architect: Enrique Norten, TEN Arquitectos

l Design de Interiores: Minotti 
Interior Design: Minotti

l Paisagismo: Landscape Architect Sasaki
Landscape: Landscape Architect Sasaki 

l Duas piscinas (lado Leste e Oeste), 
sauna, sala de ginástica e yoga

East and West pools, spa, 
fitness center & yoga room

l Serviço de praia e piscina resort
Pool and private beach amenities

l Biblioteca à beira mar com vista para o jardim
Oceanfront library with garden views

l Serviço completo de condomínio
Full time doorman and concierge

l Localização: Hallandale Beach, FL
Location: Hallandale Beach, FL
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360 graus de paisagem
O 2000 Ocean é uma imensa torre de vidro de 38 andares. São 64 apartamentos, todos 

com vista extraordinária. “Nós fizemos um grande esforço para que as esquinas do edifício 

não tivessem colunas que bloqueassem a vista”, diz o arquiteto. 

A exclusividade é para poucos. São apartamentos que ocupam o andar inteiro ou no 

máximo dois apartamentos por andar. Além de espaçosos, seguem o conceito boutique. No 

topo do edifício, está a SkyVilla. Um duplex com piscina particular, cozinha ao ar livre e 

uma vista de tirar o fôlego.  

A integração com a natureza se faz presente nos detalhes. As paredes de vidro do chão 

ao teto permitem a entrada de luz natural. Todo o material utilizado nos apartamentos foi 

escolhido de acordo com sua luminosidade e função. O design interior leva a assinatura 

da marca italiana Minotti. É o primeiro projeto de curadoria do grupo nos Estados Unidos. 

“Com o design excepcional e a qualidade do 2000 Ocean ficamos satisfeitos em nos envol-

ver”, conta Mighael Halabu, diretor de desenvolvimento de negócios da Minotti Miami. 

Chiques e modernas
As cozinhas desse empreendimento são um capítulo à parte. Lindas, modernas e de ex-

tremo bom gosto. São cozinhas personalizadas pela minotticucine, com design elegante 

e mobiliário sofisticado. 

A minotticucine é reconhecida pelo trabalho minimalista, funcional e de alta qualida-

de. Além de utilizar materiais e eletrodomésticos de última geração, as cozinhas do 2000 

Ocean são sofisticadas.

Enrique Norten, 
arquiteto

Fizemos um grande 

esforço para que 

as esquinas do edifício 

não tivessem 

colunas que 

bloqueassem a vista

“As cozinhas são sofisticadas, de extremo bom gosto.  
A qualidade dos materiais é de padrão superior.”  
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ophistication and luxury redefine Hal-

landale Beach’s skyline. Perfectly locat-

ed between Miami and Fort Lauderdale, Hallan-

dale Beach was home to retirees for many years. 

Nowadays, Hallandale is a different place with a 

different vibe. In the last ten years, the popula-

tion’s average age changed from 70 to 45 years 

old. The city became young.

The invitation to modernity came from new 

and luxurious real estate developments, which 

highlight the clear waters and golden sands of 

Hallandale Beach.

Sophisticated buildings, such as 2000 Ocean, 

are part of the new landscape. “We are closer to 

the ocean than any other building and this gives 

us revolutionary views,” states Shahab S. Karme-

ly, Principal of KAR Properties.

The paradisiac scenery inspired architect 

Enrique Norten. 2000 Ocean is directly on the 

Atlantic, and this privileged location provided a 

unique opportunity to merge nature and architec-

ture. “The building’s topography provides con-

trasting conditions: a large and exuberant garden 

on the West and the Ocean on the East,” explains 

Norten, from Ten Arquitectos.

A 360-degree panoramic view
2000 Ocean is a striking 38-story glass tower. 

The exclusive collection of only 64 residences has 

extraordinary views from of the Atlantic and the 

Intracoastal Waterway from each home, with east 

and west balconies.

This privilege belongs to a few, since there is 

one or two residences maximum per floor. They 

are spacious and designed with the boutique 

concept in mind. A SkyVilla is at the top of the 

building, which is a duplex with a private pool, 

outdoor kitchen, and breathtaking views.

Nature is paying close attention to details, and 

the natural light that permeates through the floor-

to-ceiling glass walls. All building materials and 

finishes were selected according to their lumi-

nosity and function. To complement the elevated 

beachfront lifestyle, Italian design firm Minotti 

will be curating all interior design, their first such 

collaboration in the United States. “2000 Ocean’s 

exceptional design and quality made us want 

to get involved,” says Mighael Halabu, Minotti’s 

business development director in Miami.

Chic and modern 
The kitchens are a world apart. Beautiful, 

modern, and graceful, they are personalized by 

minotticucine with elegant design, sophisticated 

cabinetry and unrivaled fine stonework.

The design firm is renown for its minimalist, 

functional, and high quality craftsmanship. A 

complete suite of Gaggenau appliances complete 

the sophisticated kitchens at 2000 Ocean.

Life by the sea
2000 Ocean brings modernism to Hallandale 

Beach elevating beachfront living. The residents 

will enjoy a resort lifestyle, with comfort and 

quality services: pools, saunas, hydro massage, al 

fresco meals, and beach access with private spac-

es. In the common areas, they will have ocean-

front arts library with garden views.

Sasaki created a landscape that integrates con-

cept, where natural elements throughout the prop-

erty. “The colors, the sea, the sand…we brought 

nature inside our project,” says Isabel Zempel, 

Principal at Sasaki.

2000 Ocean is a timeless landmark of elevated  

beachfront living in Hallandale Beach.

SVida à beira mar
O 2000 Ocean traz a modernidade a Hallandale Beach, sem perder de vista a tranquilida-

de. Os moradores terão o melhor do estilo resort, com comodidade e serviços de qualidade. 

Piscinas, saunas, hidromassagem, refeições ao ar livre e acesso à praia com espaços priva-

dos. Na área comum, os moradores terão à disposição uma biblioteca de artes à beira mar, 

com vista para o jardim.

A arquitetura paisagista da Sasaki segue o conceito de integração. Os elementos da natu-

reza fazem parte do design. “As cores, o mar, a areia… trouxemos a natureza para dentro do 

nosso projeto”, conta a paisagista Isabel Zempel.   

O 2000 Ocean ultrapassa tendências e se torna um marco no rejuvenescimento de Hallan-

dale Beach. 
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Between tranquility and modernity

NEW LOOK

“The kitchens are extremely 
sophisticated. The finishes 
are of outstanding quality.”

Para mais informações:  
Mariana Niro  l  mariana.niro@elliman.com  
+1 (305) 323-2806 
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Etaru
111 S. Surf Rd 

O Cofundador do Zuma, Rainer Becker, abre o pri-
meiro Etaru no sul da Flórida. Especializado na co-
zinha contemporânea japonesa Robatayaki, o restau-
rante tem ambiente sofisticado de frente para o mar. 

Zuma’s cofounder, Rainer Becker, opens the first Etaru in South 

Florida. Specializing in Robatayaki Japanese Contemporary Cuisine, 

it is a sophisticated oceanfront restaurant.

“On Sundays, Etaru serves a wonderful brunch!”

 “Aos domingos o Etaru 
serve um brunch maravilhoso!”
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Essa região passou de área dos apo-

sentados para uma das que mais cres-

cem no sul da Flórida. Hallandale Beach 

está super bem localizada. A cidade é 

a extensão de Sunny Isles e fica per-

to de tudo. Novos e modernos prédios 

e restaurantes decidiram se instalar por 

aqui. Além de ser a casa de um dos 

maiores complexos de entretenimento –o 

Gulfstream Park– a cidade tem uma das 

praias mais bonitas da Flórida. Hallandale 

Beach está investindo na revitalização de 

áreas públicas e novos empreendimen-

tos de luxo apostam na cidade. 

Once a retiree’s haven, Hallandale is now one of South 

Florida’s cities  with the greatest growth. Hallandale beach 

is in a great location, and given it is an extension of Sunny 

Isles, it is in close proximity to everything. New, modern build-

ings and restaurants are flourishing here. Besides being home 

of one of the largest entertainment complexes – Gulfstream 

Park – the city has one of the most beautiful beaches in Flor-

ida. Hallandale Beach is investing in public area redevelop-

ment and new, luxury developments are betting on the city.

Adena Grill & Wine Bar
900 Silks Run #1740

Autêntica casa de carnes. Com fazenda própria 
em Ocala, na Flórida, o grupo Adena cria animais de 
maneira natural e usa ingredientes orgânicos na pre-
paração dos pratos. Destaque para o filé de costela.

Authentic steakhouse. At their ranch in Ocala, Florida, Adena 

Group raises cattle sustainably and uses organic ingredients to pre-

pare delicious dishes like their rib eye.

Matteo’s Trattoria 
1825 E Hallandale Beach Blvd

No melhor estilo italiano, o tradicional restauran-
te se destaca pela originalidade dos pratos. O “Chi-
cken Matteo”, com linguiça italiana e legumes assa-
dos e bem temperados, é um dos mais pedidos.

A symbol of the best Italian style, this traditional restaurant is famous for 

its original dishes: “Chicken Matteo”, accompanied with Italian sausage and 

very well seasoned roasted vegetables, is the most sought after dish.

Gulfstream Park Racing & Casino
901 S Federal Hwy

É um dos maiores centros de entretenimento da Fló-
rida. Com cassino, restaurantes, lojas e eventos, esse 
complexo super badalado é também palco de uma das 
maiores corridas de cavalos dos Estados Unidos. 

One of the largest entertainment centers in Florida: with a casino, 

restaurants, shops, and events, this super hip venue hosts one of the 

largest horse races in the United States.

Sirona Fine Art
600 Silks Run #1240

Essa galeria de artes tem exposições das mais va-
riadas. Com exibições de arte clássica e moderna, 
a galeria recebe artistas como as americanas Carol 
Carter e Holly Sears e a bielorussa Dina Brodsky.   

The art gallery promotes a variety of exhibitions, such as Classic 

and Modern Art. It has hosted artists like the Americans Carol Carter 

and Holly Sears, and the Belorussian Dina Brodsky.

Om’Echaye 
1100 East Hallandale Beach Blvd

Fundado por Beatriz e Miguel Wilensky, é um cen-
tro de bem-estar especializado em corpo e mente. 
Com aulas de pilates, yoga e meditação, o Om’Echaye 
também serve comidinhas saudáveis e sucos naturais.  

Beatriz and Miguel Wilensky founded this center for well-being, which 

focuses on the body and soul. It offers Pilates, yoga, and meditation class-

es, and Om’Echaye also serves healthy meals and natural juices.
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Harmonia e requinte à margem do Rio Miami
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Uma obra arquitetônica  
e visionária que 

ultrapassa modismos

esde que Miami deixou de ser apenas o destino mar, praia e sol 

dos Estados Unidos, a paisagem arquitetônica decidiu seguir o 

progresso cultural, comportamental e inovador da cidade.

Situado em um parque privado à margem do rio Miami, o One River 

Point foi inspirado no estilo “vida urbana sofisticada”. O edifício esta-

belece um novo conceito de moradia, onde estética e funcionalidade 

se unem. 

Projetado pelo uruguaio Rafael Viñoly, o One River Point se desta-

ca pela estrutura original, que vai além das tendências. Reconhecido 

como um dos principais arquitetos do mundo, Viñoly já deixou sua 

marca em quase todos os continentes e o One River Point é o único 

edifício assinado por ele em Miami. “Para o nosso primeiro projeto em 

Miami conseguimos uma fusão especial de sofisticação, luxo, amenida-

des e serviços. Esse é um edifício único, onde todos os apartamentos 

têm vistas privilegiadas”, explica Viñoly.

D

aaa

aaaa

“É a tranquilidade de morar às margens do Rio Miami, 
sem perder o estilo de vida urbana.” 

MIAMI RIVER
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Rodeado de belezas naturais
Localizado no único parque privado de Downtown Miami –Ri-

verfront Park– One River Point é um projeto transformador que 

remodela a paisagem da cidade. O empreendimento do experiente 

Shahab Karmely, da KAR Properties, tem 418 apartamentos. São 

duas torres simétricas de 60 andares unidas em dois pontos. Na 

parte alta –a 240 metros de altura– a ligação é feita por uma ponte 

de vidro. Já na base, as torres são unidas por uma cortina de água, 

que forma uma cascata de 26 metros. “Nós estudamos dezenas de 

alternativas até um alto grau de detalhe antes de chegar nessa so-

lução arquitetônica, que diferencia o One River de tudo o que está 

sendo feito na área”, conta Viñoly.

Todos os apartamentos têm exposição à vistas espetaculares do 

rio, da cidade ou da baía. As janelas do chão ao teto e as paredes 

envidraçadas distribuem a luz natural e realçam a paisagem que 

cada unidade oferece. 

Em termos de qualidade, os moradores terão acesso ao que há de 

mais exclusivo em materiais finos e raros. A B&B Italia criou co-

zinhas personalizadas e banheiros de alto padrão para cada apar-

tamento, além de cuidar da decoração dos espaços públicos do 

edifício, incluindo área da piscina. 

Para o nosso primeiro projeto  

em Miami conseguimos uma  

fusão especial de sofisticação,  

luxo, amenidades e serviços.

Rafael Viñoly,  
arquiteto

O Edifício
Building Features

l Empreendedor: Shahab Karmely, KAR Properties 
Developer: Shahab Karmely, KAR Properties

l Arquitetura: Rafael Viñoly, RVA Architects
Architect: Rafael Viñoly, RVA Architects

l Design de áreas Públicas: B&B Italia 
Public Spaces: B&B Italia

l Paisagismo: Isabel Zampel, 
Architect Sasaki  

Landscape Architect: Isabel Zampel, 
Architect Sasaki 

l Curador: Adrian Zecha
Curated living: Adrian Zecha

l Academia de ginástica, spa e salão de beleza
Full-service fitness center, spa & beauty salon

l Biblioteca, sala de cinema e centro de mídia
Library, screening & media rooms

l MedSpa de última geração, com tratamentos 
cosméticos e personalizados, não cirúrgicos

MedSpa offering State-of-the-Art, 
nos-surgical procedures and treatments

l Segurança por acesso biométrico
Security program with biometric access

Localização: 24 SouthWest Fourth Street, Miami
Location: 24 SouthWest Fourth Street, Miami
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Localização privilegiada 
Como pólo cultural e gastronômico, a região do rio Miami 

é o novo foco de desenvolvimento e revitalização da cida-

de. Diversas lojas e restaurantes decidiram se estabelecer 

às margens do rio. Apesar de estar no coração de Miami e a 

passos da vida urbana, o One River marca o equilíbrio entre 

o agito e o sossego. As águas da Baía Biscayne e do Oceano 

Atlântico formam o cenário ideal para quem busca bem-es-

tar e qualidade de vida. 

A ponte para o conforto 
A regra número um do One River Point é não ter limites 

para o significado da palavra mordomia. Dos manobristas e 

concierge aos atendentes do deck externo, uma equipe uni-

formizada e discreta oferece alto nível de serviço persona-

lizado. 

Os moradores terão acesso à Baía Biscayne e ao Oceano 

Atlântico diretamente a partir do cais particular às margens 

do rio,  com serviço de valet também para os barcos. É uma 

vida no melhor “estilo resort”, com profissionais extrema-

mente treinados. 

O Apartamento
Residence Features

l Apartamentos de 1 a 4 dormitórios 
1 to 4 bedroom units

l Área de 84m² a 371m²
Area from 914  Sq. Ft. to 4,000 Sq. Ft. 

l Penthouses, Sky Lofts e Sky Villas com área até 693 m² 
Penthouses, Sky Lofts and Sky Villas up to 7,463 Sq. Ft.

l Layouts abertos com paredes  
de vidro do chão ao teto

Open layouts with floor-to-ceiling sliding glass walls
l Apartamentos automatizados

Automated unit climate control

l Piso de  travertino polido nos espaços internos
Honey Travertine flooring throughout indoor spaces

l Terraços de 3.6 metros de profundidade
Expansive 12-foot-deep terraces

l Pé direito de 3 a 3.6 metros
10 to 12-foot ceiling heights 

l Eletrodomésticos Gaggenau
Gaggenau appliances

l Vistas panorâmicas da cidade, 
Baía Biscayne e do Miami River

Breathtaking Bay, River and city views

l Valores: de US$ 870 mil a  US$30 milhões
Prices: from US$870K to US$30 million
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n architectural and visionary work that 

transcends trends.

Now that Miami the top beach-destination of 

the United States, the architectural landscape 

has been mirroring the city’s cultural, societal, 

and innovative evolution.

Located within the only private park in down-

town Miami –Riverfront Park– One River Point 

was inspired by the “sophisticated urban life-

style.” The building is a new residential concept 

with a fusion of aesthetics and functionality.

Designed by Uruguayan architect Rafael 

Viñoly, One River Point goes beyond the current 

trends. Globally recognized as one of the most 

important architects, Viñoly has already left his 

mark on almost all continents. One River Point 

will be the only building in Miami with his sig-

nature style. “For our first project in Miami, we 

achieved a special fusion of sophistication, lux-

ury, amenities, and services. This is a unique 

building, where all the residences have excep-

tional views,” explains Viñoly.

Surrounded by natural beauty
One River is located in a private gated park 

on the Miami River, and it is a transformative  

project reshaping the city’s landscape. It is an 

endeavour of experienced developer Shahab 

Karmely of KAR Properties. The two 60-story 

symmetrical towers, with a total of 418 resi-

dences, are united by a Skybridge. At the top 

–at 800 ft. high– a glass bridge unites them, and 

at the base an 85 ft. waterfall.  “We considered 

dozens of options at a very high degree of de-

tail before arriving at this architectural solution, 

which differentiates One River from everything 

in the area,” says Viñoly.

All residences afford unrivalled vistas of the 

river, city, or bay. The floor-to-ceiling windows 

create glass walls that distribute natural light 

and highlight the views from each unit.

The residences at One River Point will be 

appointed with the finests fixtures and finishes. 

Design powerhouse B&B Italia has created cus-

tom kitchens and bathrooms in each residence, and 

furnished the building interiors and pool areas. 

The bridge to comfort
The number one rule at One River Point is 

that there is no limit to hospitality. From valets 

and concierges to the attendants on the external 

deck, a discreet team in uniform offers a high 

level of personalized service.

Residents will have direct access to Biscayne 

Bay and the Atlantic Ocean from the private 

pier by the river, including valet service for 

boats. It’s a resort-style life with extremely well 

trained professionals.

Private club
A specialist in matters of luxury, the curator 

Adrian Zecha managed every detail of the Sky-

Club. Responsible for some of the world’s most so-

phisticated boutique hotels, Zecha programmed 

the lively private club with 50,000 Sq. Ft.

The SkyClub is 800 Ft. above the Miami 

River and it occupies three floors of the glass 

bridge that connects the two residential towers. 

The club has a gym, a spa, a beauty salon, spa 

treatment rooms, a library, screening and media 

rooms, and upscale restaurants worthy of their 

guests. Not to mention the diverse gastronomic 

experiences available with private chefs. 

This is the height of luxury living!

ON THE HORIZON
Harmony and refinement by the Miami River

A

“A localização é tudo de bom. O One River está a uma ponte do  
maior empreendimento dos últimos tempos, o Brickell City Centre.” 

Para mais informações:  
Mariana Niro  l  mariana.niro@elliman.com  
+1 (305) 323-2806 
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Clube privado
Especialista no quesito luxo, o curador Adrian Zecha cuidou de 

todos os detalhes do SkyClub. Considerado o responsável por alguns 

dos hotéis boutique mais sofisticados do mundo, Zecha elaborou um 

exuberante clube privado de 4.645 metros quadrados. 

O Skyclub fica a 240 metros de altura e ocupa os 3 andares da ponte 

de vidro que liga as duas torres residenciais. O clube tem academia de 

ginástica, spa, salão de beleza, salas para tratamento estético, biblio-

teca, cinema e restaurantes finos à altura de seus convidados. Sem 

falar da experiência gastronômica diversificada, com direito a chefs 

de cozinha particulares.  Além desses mimos, 13 suntuosas suítes 

oferecem espaços privados para os moradores e seus seletos convida-

dos. Para muitos, apenas uma questão de luxo!
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Kiki On The River
450 NW North River Dr

Eleito como o restaurante mais lindo do ano, o 
Kiki traz o melhor da culinária grega sob o comando 
do chef Steve Rhee. Localizado às margens do rio, 
tem o espírito e a hospitalidade das ilhas gregas. 

Chosen as the most beautiful restaurant of the year, Kiki brings the 

best of Greek cuisine under the auspices of chef Steve Rhee. Located by 

the river, the restaurant has the spirit and hospitality of the Greek islands. 

“The Filet mignon in Greek sauce made with  
cucumber and yogurt is simply fantastic.”

“O Filé Mignon ao molho grego  
feito de pepino e iogurte é  
simplesmente fantástico.”  

La Muse
270 Biscayne Blvd Way #102  

Inspirado nos chiquérrimos cafés europeus, o La 
Muse tem um ar artístico e intelectual. O ambiente é 
uma mistura de café e arte. Serve cafezinhos, doces, 
sanduíches e incentiva a liberdade de expressão. 

Inspired by super chic European cafes, La Muse has an artistic and 

intellectual flair. The ambience is a mix of café and art, serving coffee, 

pastries, and sandwiches, while stimulating freedom of expression.
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Aqui a palavra da moda é revitaliza-

ção. Eu estou impressionada com as 

mudanças em Miami River. A região 

está sendo preparada para receber lo-

jas, restaurantes e luxuosos edifícios re-

sidenciais. O projeto de US$300 milhões 

já atraiu a atenção e o compromisso de 

grandes varejistas como Publix, TJMaxx, 

Burlington, entre outros. O projeto inclui 

a construção do Miami River Greenway, 

um calçadão de 10 milhas ligando à 

Bayside. Será o novo parque de Miami 

para atividades físicas e passeios ao 

longo do rio. Mal posso esperar!

Modernization is the buzzword here. I am impressed 

by the changes in the area of the Miami River, which 

is being developed to host stores, restaurants, and luxu-

ry residential buildings. The 300 million dollar project has 

attracted big retailers, such as Publix, TJMaxx, Burling-

ton, among others. The project includes construction of 

the Miami River Greenway, which is a 10-mile boardwalk 

connecting to Bayside. It will be Miami’s newest park for 

physical activities and strolls along the river. I can’t wait!

El Cielo
31 SE 5th Street

Cozinha moderna com influência da gastronomia 
latina. A maior inspiração vem das raízes colombianas 
do criativo e inovador chef Juan Manuel Barrientos. O 
restaurante tem vista para águas do Rio Miami.

Modern cuisine with Latin flavor, inspired by the Colombian cre-

ative and innovative chef Juan Manuel Barrientos. The restaurant 

has views of the Miami River.

Jamon Iberico Pata Negra
10 SW South River Dr

Restaurante de culinária espanhola. O chef Felipe 
Perez se mantém fiel à tradicional cozinha de seu 
país, com sabores marcantes e originais. É ele quem 
recebe os convidados com carisma e hospitalidade. 

Spanish cuisine restaurant, where chef Felipe Perez faithfully 

prepares his country’s traditional cuisine, with original and re-

markable flavors. He personally greets his guests with grace and 

hospitality.

The Penthouse at Riverside Wharf
125 SW North River Dr.

É um espaço para eventos com capacidade para 
mais de 400 pessoas. Fica no topo de um prédio e a 
vista é espetacular. Ótimo lugar para realizar festas e 
curtir a paisagem da cidade e do Rio Miami.

Venue for more than 400 guests. Located on top of a building with 

spectacular views; it is the perfect place for parties and to take in the 

Miami River and city’s views.

The River Seafood Oyster Bar
650 S Miami Ave

Sofisticada culinária americana. Aclamado pela 
crítica, o chef David Bacha traz um toque moderno 
à clássica culinária de frutos do mar. As ostras são, 
sem dúvida, a especialidade da casa. 

Sophisticated American cuisine. Acclaimed chef David Bacha 

gives a modern touch to classic seafood cuisine. Oysters are his spe-

cialty. No doubt about it!



REDEFININDO  
O LUXO

A ilha onde vida urbana e tranquilidade se encontram
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A combinação não poderia ser mais perfeita: uma ilha  
particular cercada de belezas tropicais e muita comodidade

m dos códigos postais mais ricos dos Esta-

dos Unidos, Fisher Island é o luxo do luxo. 

No melhor padrão 6 estrelas, a ilha oferece um re-

finado estilo de vida, com suas praias intocadas 

de areia branca, restaurantes elegantes, campo de 

golfe, quadras de tênis, spa ultra moderno, escola 

conceituada e marina. Fisher Island é um paraíso 

restrito aos seletos moradores da elite internacional 

e seus convidados. Uma área exclusiva para artis-

tas, empresários, empreendedores e bilionários do 

mundo todo. 

É nesse cenário que está o Palazzo Della Luna, o mais 

novo empreendimento imobiliário da ilha. “Estamos 

criando um novo paradigma para o luxo à beira-mar. 

É a integração consciente de alto design, tecnologia, 

amenidades incomparáveis e serviços de alto padrão 

dignos da localização privilegiada”, revela o empreen-

dedor Heinrich von Hanau, da PDS Development.

Estrutura alto padrão
O Palazzo Della Luna tem apenas 10 andares com 

50 apartamentos. O prédio foi meticulosamente de-

senhado para honrar a tradição e o legado de Fisher 

Island, fundada em 1906. A responsabilidade do pro-

jeto ficou nas mãos do premiado arquiteto Kobi Karp, 

um dos grandes nomes do setor. Karp tem mais de 20 

anos de experiência em design de prédios residen-

ciais e comerciais nos Estados Unidos e no mundo.

Para o Palazzo Della Luna, o desenho arquitetôni-

co criado mistura a elegância contemporânea e o so-

fisticado charme mediterrâneo. A ideia foi dar ênfase 

à experiência interior/exterior de viver em uma ilha 

privada. “Com o objetivo de promover a interação 

humana com arquitetura e natureza, criamos uma sé-

rie de salas interiores e exteriores que são luxuosas, 

íntimas e confortáveis”, conta Kobi Karp.

U

Enzo Enea,  
arquiteto paisagista 

 O resultado final é uma autêntica 
experiência sensorial com a natureza. 
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O design interior foi inspirado nas belezas natu-

rais de Fisher Island. O estúdio Champalimaud De-

sign, de Nova York, apresenta o conceito luxuoso logo 

na entrada do Palazzo Della Luna. O design combina 

artisticamente elementos clássicos e contemporâneos, 

em cores, texturas e padrões abstratos. 

Nos apartamentos, o conceito foi usar paletas de 

cores dinâmicas e materiais de acabamento superior. 

Grandes janelas de vidro permitem a entrada da luz 

do sol e portas deslizantes dão acesso aos imensos 

terraços. É ali que os moradores têm o privilégio de 

desfrutar a brisa tropical e a vista panorâmica da ilha, 

da Baía Biscayne e do Oceano Atlântico.

“É a grande oportunidade de comprar um 
apartamento com vista panorâmica,

infraestrutura de luxo e serviços 6 estrelas. 
Esse era o último terreno de frente para 

o mar disponível para construção.”

O Apartamento
Residences Features:

l Apartamentos de 3 a 7 dormitórios
3 to 7 bedroom units

l Área: de 345m² a 947m² 
Area: from 3,724  Sq. Ft. to 10,194 Sq. Ft. 

l Terraços com piso de porcelana fina
Terraces with fine porcelain flooring

l Placas largas em madeira de Carvalho em todo interior
Wide plank European oak flooring throughout interiors

l Sistema de janela isolado resistente a impactos em altura
Full height impact resistant insulated window system

l Portas Lualdi com fechaduras magnéticas
Lualdi interior doors and hardware with magnetic locks

l Vistas panorâmicas
Panoramic water, city and island views

l Cozinhas Boffi com eletrodomésticos Miele
Boffi Kitchens with Miele appliances

l Entrada privativa de elevadores 
Private Elevators entry

l Valores: a partir de US$6.5 milhões
Prices begin at: US$6.5 million 

O Edifício
Building Features:

l Empreendedor: PDS Development
Developer: PDS Development

l Arquitetura: Kobi Karp Architecture & Interior Design
Architect: Kobi Karp Architecture & Interior Design

l Entrada e design interior: Champalimaud Design
Lobby & Amenity Design: Champalimaud Design

l Design de jardim e Espaços Públicos: Enzo Enea  
Landscape Architect: Enzo Enea

l Concierge poliglota padrão 6 estrelas
6 star multilingual concierge

l Salão de beleza, sala de negócios e centro de mídia
Beauty salon, business center and media room 

l Academia de ginástica, salas de tratamento e massagem
Fitness center, private treatment & massage suites

l Bar com serviço de mordomo e área para leitura
Italian aperitivo bar with butler service & adjacent reading lounge

l Jardim de chá ao ar livre
Outdoor tea gardens

l Localização: Fisher Island
Location: Fisher Island
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Heinrich von Hanau, 
Ceo da PDS Development

Estamos criando 

um novo paradigma 

para o luxo 

à beira-mar.

Conexão humana
Cercado por plantas exóticas e grande variedade de 

flores, o Palazzo Della Luna tem seu próprio parque 

central projetado pelo arquiteto paisagista Enzo Enea. 

O suíço, considerado por muitos como o mestre do 

paisagismo, deu ênfase à uma série de espaços ao ar 

livre para promover uma conexão humana significati-

va com a natureza. Os jardins são perfeitamente entre-

laçados e formam uma paisagem exuberante. “Eles se 

unem sinergicamente com os espaços ao ar livre com-

partilhados pelo projeto da irmã do edifício, o Palazzo 

Del Sol. O resultado final é uma autêntica experiência 

sensorial com a natureza”, diz Enzo Enea. 

O Palazzo Del Sol recebeu o prêmio de melhor em-

preendimento residencial dos EUA, em 2017/2018.

No meio de tanto verde, o arquiteto desenvolveu 

ainda um jardim de chá ao ar livre, além de grama-

dos para croqué, bocha e uma área para os pratican-

tes de yoga. 

Mordomia de rei
Nenhum detalhe escapa do capricho e da sofistica-

ção. Da piscina de borda infinita de 34 metros às sa-

las de massagem e tratamento. O Palazzo Della Luna 

oferece salão de beleza, fitness center, spa... tudo 

pensado para trazer conforto e prazer aos moradores.  
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he combination couldn’t be more perfect: 

a private island surrounded by tropical 

beauty and comfort.

One of the wealthiest zip codes in the United 

States, Fisher Island is the epitome of luxury. With 

a six-star rating, the island offers a refined lifestyle, 

with its pristine white sand beaches, elegant restau-

rants, top golf course, tennis courts, ultra modern 

spa, highly regarded school, and marina. Fisher 

Island is a paradise for select residents of the in-

ternational elite and their guests. It is an exclusive 

location for artists, entrepreneurs, business people, 

and billionaires from all over the world. 

It is in the midst of this that Palazzo Della Luna, 

the new real estate enterprise of the island, is lo-

cated. “We are creating a new paradigm for luxury 

by the sea. It is the conscious integration of high 

end design, technology, incomparable amenities, 

and high-end services deserving of the privileged 

location,” discloses the entrepreneur Heinrich von 

Hanau, from PDS Development.

High standard structure
Palazzo Della Luna is a ten-story, 50 residences 

building that was meticulously designed to honor 

the tradition and legacy of Fisher Island, founded 

in 1906.

The award-winning architect Kobi Karp, one of 

the great names in the area, is responsible for the 

project. Karp has more than 20 years of experience 

designing residential and commercial buildings in 

the United States and throughout the world.

For the Palazzo Della Luna, the architectural 

design blends contemporary elegance and sophis-

ticated Mediterranean charm. The vision was to 

emphasize the indoor/outdoor life of a private 

island. “With the goal of promoting human inter-

action with architecture and nature, we created a 

series of interior and exterior rooms that are luxu-

rious, intimate, and comfortable,” says Kobi Karp.

The natural beauty of Fisher Island inspired 

the interior design. The New York studio 

Champalimaud Design created the luxurious 

ambiance that begins right at the entrance of 

Palazzo Della Luna. The design is an artistic 

blend of classical and contemporary elements, 

with colors, textures, and abstract patterns.

In the residences, the vision was to use palettes 

of dynamic colors and superior finishing materials. 

Large glass windows allow the sunlight in, and the 

sliding doors lead to immense terraces. It is there 

that the residents are privileged to enjoy the tropi-

cal breezes and the island’s panoramic views of 

Biscayne Bay and the Atlantic Ocean.

Human connection 
Surrounded by exotic plants and a large va-

riety of flowers, the Palazzo Della Luna has its 

own central park designed by the landscape de-

signer Enzo Enea. Originally from Switzerland, 

Enea is considered by many to be the master of 

landscape design, and he emphasized a series 

of open air spaces to promote a connection with 

nature. The gardens are perfectly intertwined and 

form an exuberant landscape. “They are harmo-

niously united with the outdoor spaces shared by 

the building’s sister project, the Palazzo Del Sol. 

The end result is an authentic sensory experience 

with nature,” says Enzo Enea. Palazzo Del Sol 

won the 2017/2018 award for the best residential 

development in the USA.

In the midst of the greenery, the architect de-

signed an outdoor tea garden, as well as lawns for 

croquet, bocce, and an area for yoga.

Perks fit for a king
No detail is forgotten in the quest for perfec-

tion and sophistication, from the 34 meters in-

finity pool to the treatment and massage suites. 

Palazzo Della Luna offers a beauty salon, fitness 

center, and spa…everything is planned for the 

residents’ comfort and pleasure. The vision is 

to follow nature’s rhythm, or the island’s speed 

limit, which is 19 miles per hour.

Accessible exclusively by private yacht or the 

island’s own ferry, Fisher Island provides guaran-

teed safety and privacy. The residents can enjoy 

the beautiful golf course, the professional tennis 

courts, the select restaurants and, of course, the 

island’s beauty. The private beaches, with one 

mile of white sand, are an invitation to admire 

the scenery, go for a walk, swim, bike, and surf… 

and live “a world apart” in the best style. It is a 

chic and exclusive way of enjoying life.

T

SUNNY ISLES

REDEFINING  
LUXURY

The island where 
urban life and 

tranquility meet 
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A ideia é seguir o ritmo da natureza ou o limite de 

velocidade da ilha, que é de 30 quilômetros por hora. 

Com acesso restrito somente por iate particular ou 

balsa, Fisher Island é garantia de segurança e privaci-

dade. Os moradores podem aproveitar tranquilamente 

o belíssimo campo de golfe, as quadras de tênis profis-

sionais, os restaurantes selecionados e, claro, a beleza 

do lugar. As praias particulares, com uma milha de 

areia branca, são um convite para apreciar a paisagem, 

fazer uma caminhada, um mergulho, pedalar, surfar... 

e viver no melhor estilo “um mundo à parte”. 

Uma versão chique e exclusiva de aproveitar a vida.  

Para mais informações:  
Mariana Niro  l  mariana.niro@elliman.com  
+1 (305) 323-2806 

“This is a great opportunity to buy 
an apartment with a panoramic view, 
luxury infra-structure, and 6-star 

service. This was the last oceanfront 
building lot available.”
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Uma das coisas que eu mais gosto 

em Fisher Island é a privacidade da ilha. 

Só se chega até lá de iate particular ou 

balsa. Os moradores têm a segurança 

garantida e a sensação de tranquilida-

de vale cada milhão investido. A ilha 

é um paraíso à parte, pois tem toda 

infraestrutura necessária. Fisher Island 

fica em frente a ponta de South Beach 

e já tem um ‘barco limousine’ que faz 

esse trajeto em menos de 5 minutos. 

Eu sempre digo aos meus clientes que 

viver em Fisher Island é estar de férias 

todos os dias do ano.  
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One of the things I like the most on Fisher Island is its 

privacy, since it can only be accessed by private yacht or 

ferry. The residents’ safety is guaranteed and their tranquility 

is worth every million invested. The island is a paradise on its 

own, as it has the necessary infrastructure. Fisher Island is 

located in front of the very end of South Beach and it already 

has a “limousine boat” that makes the route in less than 5 

minutes. I always tell my clients that life on Fisher Island is like 

being on vacation every day of the year.

Garwood Lounge & Piano Bar
One Fisher Island Drive

Refeições refinadas em um ambiente íntimo. Ele-
gante e sofisticado, o Garwood Lounge é uma exce-
lente steakhouse. O restaurante com painéis e deco-
ração dos anos 30, fica dentro da Mansão Vanderbilt.  

At this elegant, sophisticated, and intimate steakhouse you will 

be served finely elaborated meals in an intimate ambiance. The 

restaurant located inside the Vanderbilt Mansion is decorated with 

panels in the 30s theme. 

Gourmet Island Market
One Fisher Island Drive

Estilo mercearia, o Gourmet Market oferece gran-
de variedade de alimentos em geral, frutas, verduras 
e especiarias. Excelente seleção de vinhos, delicio-
sos sanduíches e cafezinhos gourmet.

In the grocery store style, the Gourmet Market offers a large va-

riety of foods, fruits, and spices, besides an excellent selection of 

wines, delicious sandwiches, and gourmet coffee.

Victor Arsidi Observatory
One Fisher Island Drive

Para admirar estrelas e planetas. É um observatório 
particular aberto somente aos moradores de Fisher 
Island, com hora marcada. Foi construído em 1990 e 
possui um telescópio Celestron C14 Compustar.

This is a place to admire the planets and stars. The private ob-

servatory is open only by appointment to Fisher Island’s residents. 

It was built in 1990 and has a Celestron C14 Compustar telescope. 

Golf Grill
One Fisher Island Drive

Restaurante casual com menu diversificado. Deli-
ciosa seleção de saladas frescas e sanduíches. Desta-
que para a salada de salmão com alcaparras e cream 
cheese. Também oferece buffet completo. 

Golf Grill is a casual restaurant with a diversified menu with 

a delicious selection of fresh salads and sandwiches. The salmon 

with capers and cream cheese stands out. They also offer a com-

plete buffet.

Aviary Park
Fisher Island

Belas e exóticas espécies fazem do aviário de 
Fisher Island uma das grandes atrações da ilha. Das 
8h às 11h30 da manhã os pássaros ficam fora das 
gaiolas e o visitante pode interagir com os animais. 

Beautiful and exotic species populate the Fisher Island aviary 

making it one of the island’s great attractions. From 8:00 am to 11:30 

am the birds are let out of their cages and the visitors can interact 

with them.

La Trattoria
One Fisher Island Drive 

Atmosfera casual com autêntica culinária italia-
na. Para os que gostam de deliciosas pizzas, massas 
caseiras e saladas servidas em porções generosas, o 
La Trattoria é um dos queridinhos da ilha.  

With its casual ambience and authentic Italian cuisine, La Trattoria 

is one of the islands darlings. It is the perfect place for those who love 

delicious pizzas, homemade pastas, and generous portions of salads.

“You must try the delicious Carpaccio Di Manzo, 
with arugula, parmesan, and capers.”

Não deixe de provar o delicioso  
Carpaccio Di Manzo, com rúcula,  
parmesão e alcaparras.”



Qualidade de vida em grande estilo
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A CASA DOS SONHOS
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Todo mundo sonha morar em uma casa bonita, em uma cidade tranquila, com 

muito verde, ótimas escolas, bons restaurantes, parques para criançada brin-

car… Weston tem tudo isso e mais um pouco. Está entre as 10 melhores cidades 

para se viver nos Estados Unidos. Foi eleita a número 8 pela ‘Money Magazine’. 

Título que veio depois de muito planejamento. 

Espaço e aconchego  
no subúrbio americano  

Ruas limpas, arborizadas e tranquilas. Weston é a típica cidade do subúrbio 

americano que oferece acima de tudo qualidade de vida. É a segunda cidade 

mais segura para se viver no Estado da Flórida. Como se não bastassem esses 

elogios, Weston é voltada para família e tem excelentes escolas privadas e pú-

blicas. Todas com a nota máxima do Departamento de Educação da Flórida. 

Nota “A” também para o quesito bem-estar que a cidade oferece. São 14  

parques públicos para recreação e esportes diversos, além de uma ciclovia de 

80 quilômetros. Pedalar pela cidade é uma das atividades favoritas de uma 

população culturalmente diversificada, com povos de vários países. Gente 

que decidiu chamar Weston de “minha casa”.
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Lar doce lar 
Uma das razões de viver em Weston é a localização. A cidade está perto de 

Miami, ao lado do histórico Parque Nacional Everglades e apenas a 40 KM do 

Oceano Atlântico. 

Foi nesse pedaço do paraíso que o Terra decidiu construir um de seus belos 

empreendimentos imobiliários. O Botaniko é o mais novo condomínio da ci-

dade. “É uma coleção sofisticada de 125 casas de arquitetura distinta”, conta 

David Martin, presidente do Terra.

São casas espaçosas, aconchegantes e surpreendentemente modernas. O 

Botaniko é um projeto visionário em termos de arquitetura, arte e design. 

“Um verdadeiro time de excelentes profissionais se uniu nesse projeto”, con-

ta Pedro Martin, diretor do Terra.

Entre os “jogadores” desse time está uma das melhores tenistas de todos os 

tempos, a americana Venus Williams. Ela é fundadora e CEO da V Starr, que 

assina o design interior do Botaniko. Com acabamentos impecáveis, a propos-

ta foi encontrar um equilíbrio com a natureza. Todas as casas são integradas 

ao meio ambiente. Enormes janelas de vidro convidam o morador a apreciar 

as vistas externas a todo momento.

Roney Mateu, 
arquiteto

Esses espaços extraordinários  

não se limitam a paredes e 

janelas. Eles buscam a harmonia 

entre interior e exterior.
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Títulos e prêmios
A criação do Botaniko surgiu das mãos de dois arquitetos colecionadores 

de prêmios, Chad Oppenheim e Roney Mateu. Conhecido por sua arquite-

tura consciente e sustentável, Oppenheim realizou projetos em 23 países e 

recebeu mais 50 premiações na carreira e o arquiteto Roney Mateu ganhou 65 

prêmios de excelência em design. Juntos, eles são os responsáveis por esse 

belíssimo projeto que promete ser um dos mais luxuosos de Weston. “Esses 

espaços extraordinários não se limitam a paredes e janelas. Eles buscam a 

harmonia entre  interior e exterior”, explica o arquiteto Roney Mateu.

Verde que te quero ver 
As casas do Botaniko são amplas, com 1 ou 2 andares e as plantas são dife-

rentes, com 4 a 6 dormitórios.  

Algumas casas têm uma incrível área externa com piscina, cozinha de ve-

rão e um quintal verde para ser chamado de paraíso particular. 

A estética paisagista é algo impressionante. 85% da área do Botaniko são 

O Condomínio
Community Features
l Empreendedor: Terra

Developer: Terra  
l Arquitetura: Chad Oppenheim e Roney Mateu

Architect:  Chad Oppenheim and Roney Mateu
l Arquitetura de paisagismo: Landscape Design Workshop 

Landscape Architect: Landscape Design Workshop
l Design Interior: V Starr

Interior Design: V Starr
l Lotes de 1.300m² a 3.900m² 

Lot sizes from 14,000 Sq.Ft. to 42,000 Sq. Ft.
l Serviço de concierge e segurança 24 horas

24-hour security and concierge service
l Localização: 16479 Botaniko Drive North

Location: 16479 Botaniko Drive North

As Casas
Home Features 
l Casas de 4 a 6 dormitórios

4 to 6 bedroom houses
l Área de construção de 325m² a 900m² 

Construction area from 3,500 Sq. Ft. to 9,300 Sq. Ft.
l Piscina e cozinha de verão

Swimming pool  and summer kitchen
l Janelas anti impacto

Impact windows
l Armários italianos e eletrodomésticos de luxo

Italian cabinets and luxury appliances
l Pé direito de 3.3metros

Ceilings heights above 11 feet
l Valores a partir de US$1.5 Milhão

Prices begin at US$1,5 Million 

David Martin, 
presidente do Grupo Terra

É uma coleção 

sofisticada de 125 casas 

de arquitetura distinta.
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verybody dreams of living in a beautiful 

house surrounded by green tranquility, 

excellent schools, great restaurants, and parks 

for the children to play. The South Florida subur-

ban oasis that is Weston has it all and then some, 

ranked number 8 on Money Magazine’s list of Top 

10 Best Places to Live in America, a well-deserved 

recognition, and no easy feat to achieve. 

Weston is a city that values and places quality 

of life for its residents above all, offering access to 

more than 100 acres of meticulously maintained 

public parks and recreational facilities, A-rated 

schools, a wide variety of year-round cultural and 

community events, and a walkable town center 

featuring high-end shopping, dining, and nightlife. 

Serene Living 
With a culturally diverse population and 

peaceful ambience, the City boasts some of South 

Florida’s finest residential neighborhoods and a 

rich corporate, commercial, and retail environ-

ment, where people from countries all over the 

world have chosen to settle down roots and call it 

home. Downtown Fort Lauderdale is less than 20 

minutes away; Miami is a 30-minute drive south; 

the beautiful coastal shores of Southeast Florida’s 

beaches only a short drive away. 

It is for all these reasons and more that Terra, 

one of South Florida’s most active development 

firms, chose to build one of its latest visionary resi-

dential projects in this slice of suburban paradise. 

Inspired by the beauty and tranquility of 

Weston –this safe, active, and family-oriented 

city renowned for its exceptional quality of life– 

Terra’s Botaniko Weston is bringing high-design 

and world-class architecture to one of the region’s 

most desirable communities in which to live.

With 125 architecturally-distinctive, single-fam-

ily estate homes situated on 121 acres of private, 

lush green space, Botaniko marks the first luxury 

community to be developed in the exclusive subur-

ban neighborhood of Weston in over a decade.

“Botaniko offers buyers a rare combination of 

innovative contemporary design and the quality of 

life benefits that come from living in a tight-knit 

community like Weston,” says David Martin, presi-

dent of Terra. “Its design-driven homes, surround-

ed by luxurious amenities and natural landscapes, 

are all within proximity to some of the country’s 

best schools, parks, shopping, and dining destina-

tions. As Weston’s first newly-developed master-

planned community in years, we’re creating new 

opportunities for families to call one of South Flor-

ida’s most desirable neighborhoods home.” 

World-Class Architecture 
For a project as visionary as Botaniko Weston, 

Terra has enlisted an award-winning team to im-

plement and bring its design vision to life. 

Architects Chad Oppenheim and Roney J. Ma-

teu, both FAIA fellows, have collaborated to create 

home designs inspired by the South Florida envi-

ronment and outdoor lifestyle that can be tailored 

to residents’ tastes. 

Known for his conscientious and sustainable 

architecture, Oppenheim has worked on projects 

in 23 countries and received more than 50 indus-

try awards throughout his career. Equally impres-

sive, Mateu has been the recipient of 65 awards 

for his work and excellence in design.

The one- and two-story homes at Botaniko 

also feature high-end furnishings by V Starr—

the interior design firm led by American tennis 

champion Venus Williams—that are as contem-

porary and sophisticated as they are practical-

chic and serene.

“The extraordinary residences at Botaniko are 

not limited to walls and windows,” explains ar-

chitect Mateu. “They were designed to provide the 

perfect balance of form and function, where con-

temporary residences live in perfect harmony with 

the serene surroundings of nature.”

Living at Its Finest
Homes at Botaniko, which range from 4 to 6 

bedrooms and 3,500 to 9,700 square feet in size, 

were designed with a focus on seamless flow and 

transition from indoor to outdoor living space in 

mind and are capturing prices between $1.5 mil-

lion and $3 million.

Many of the homes at Botaniko will boast lake-

front views, an expansive private pool and cov-

ered patio, and an outdoor summer kitchen fitted 

with a grill, ice maker, sink and refrigerator. 

Outside, the renowned Landscape Design 

Workshop has created an environment of lush 

green spaces that are as sophisticated and beauti-

ful as they are functional. 

Residents of Botaniko will also benefit from 

the added measure of security provided by a gate 

house staffed 24 hours a day with security cam-

eras and state-of-the-art closed-circuit television, 

and concierge services. 

“Botaniko is not only modern and luxurious, 

at one with its natural surroundings, but also a 

place for those who want quality of life,” adds 

Martin. “It’s the ideal place to call home for 

buyers who are looking for the kind of sophisti-

cated, family-oriented lifestyle that Weston of-

fers, and the contemporary and serene luxury 

that Botaniko provides.”

HIGH DESIGN
Quality of life in the American Suburbs

E“Além de ser super moderno e luxuoso, o Botaniko 
é um empreendimento para quem busca qualidade de vida.”
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com vista para os lagos. A integração com natureza foi o foco principal do 

projeto, que em 2017 recebeu o prêmio americano de arquitetura paisagista. 

A criação foi idealizada pela Landscape Design Workshop. 

Mais uma vitória do excelente time de profissionais do Botaniko.

Estilo de vida
Com área de 120 acres, o Botaniko é um condomínio fechado, com segurança 

24 horas e concierge à disposição dos moradores. As ruas são arborizadas com 

espaço para recreação e atividades  esportivas. O sonho de sair caminhando 

sem preocupação, rodeado por beleza naturais e muito verde, aqui é realidade. 

Para mais informações:  
Mariana Niro  l  mariana.niro@elliman.com  
+1 (305) 323-2806 
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Ke-uH
2278 Weston Rd

Esse restaurante de estilo japonês oferece uma 
culinária moderna e a mais alta qualidade de sushi 
e sashimi. Se destaca pela mistura ousada de ingre-
dientes. Cozinha elegante e lounge descontraído. 

This Japanese style restaurant presents a modern and 

high-quality selection of sushi and sashimi, known for their bold 

mix of ingredients. Elegant cuisine in a relaxed lounge.

“We suggest you try the “Honey Roll” with shrimp, 
avocado, walnuts, and almonds. Delicious!”

 “Experimente o ‘Honey Roll’ com  
camarão, abacate, nozes e amêndoas. 
Delicioso!”
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É o tipo de cidade que você não 

encontra um papel no chão. Sempre 

fico impressionada com a organização 

de Weston. A cidade foi toda plane-

jada. Com ciclovias pelas ruas, é o 

paraíso para quem gosta de peda-

lar. É super arborizada, com muitos 

parques e atividades para crianças. É 

uma cidade voltada para a família. O 

nível de ensino das escolas públicas 

é fantástico. Todas são classificadas 

com a nota máxima: A. Considerada a 

segunda cidade mais segura para se 

viver na Flórida, Weston é para quem 

busca qualidade de vida. 

This city is the epitome of cleanliness … it is simply pris-

tine. I am always impressed by Weston’s organization and 

how well planned the city was. Its bike lanes are a delight to 

those who like to ride their bikes. This is a “family” city with 

amazing greenery, parks, and activities for children. The level 

of the schools is fantastic, and all of them are ranked with 

an A+ score. Weston is considered the second safest city in 

Florida and it is perfect for those who look for quality of life.

Ireland’s Steakhouse
250 Racquet Club Rd

O sofisticado restaurante irlandês recebeu o “AAA 
4 Diamond Award”. É conhecido por seus excelen-
tes cortes de carne e frutos do mar. As especialida-
des incluem lagosta recheada e costela de cordeiro.

This sophisticated Irish restaurant was awarded the “AAA 4 

Diamond Award”. It is known for its excellent beef cuts and sea-

food. The specialties are stuffed lobster and lamb shanks.

Angelo 
1370 Weston Rd

Autêntica cozinha italiana sob o comando do pre-
miado chef Angelo Elia. Serve pizzas tradicionais, 
tapas, paninis, queijos e embutidos de diversas re-
giões da Itália. Destaque para a seleção de vinhos.

Authentic Italian cuisine prepared by the award-winning chef, 

Angelo Elia. The restaurant offers traditional pizzas, tapas, paninis, 

cheese and charcuterie from several Italian regions. They also have 

a good wine chart.

Regional Park
20200 Saddle Club Rd

É um imenso complexo esportivo com quadras de 
basquete, campos de futebol e beisebol, pista de hó-
quei, skate e até quadras de vôlei de praia. O parque 
tem 102 acres e vários quiosques para piquenique.

This is an immense sports complex with basketball courts, soccer 

and baseball fields, hockey rinks, skate, and even beach volleyball. 

The park encompasses 102 acres and several picnic kiosks.

Cypress Bay High School
18600 Vista Park Blvd

Com quase 4.500 alunos, a Cypress Bay está entre 
as 25 melhores High Schools no ranking da Flórida. 
Com nota “A” desde sua fundação há 17 anos, a esco-
la é a número 1 entre as 64 do condado de Broward.

Cypress Bay has almost 4500 students, and it is among the 25 best 

high schools in Florida. It has been receiving an “A” ever since it was 

founded 17 years ago, and it is number one among the 64 schools in 

Broward County.

Tarantella
1755 Bell Tower Lane

Culinária do sul da Itália. O Tarantella é um dos 
restaurantes mais tradicionais da cidade e segue as 
raízes sicilianas do dono Gianpiero Cangelosi. Des-
taque para o Linguine com frutos do mar. 

Southern Italian cuisine. Tarantella is one of the most traditional 

restaurants in the city and reflects the Sicilian ancestry of its owner, 

Gianpiero Cangelosi. Their seafood linguini is outstanding.



Arquiteta Célia Domenech e Miami Home Design 
transformam a casa da Mari em Key Biscayne
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A costumada a realizar o sonho dos clientes, agora é a vez da Mariana Niro vibrar 

com a própria conquista. Morando em Key Biscayne há 18 anos, Mariana se mu-

dou de um apartamento para uma casa. “É a primeira vez que me aventuro a morar em 

casa. Tenho um filho pequeno e achei que seria maravilhoso para ele”, conta Mariana.

Dinâmica, exigente e com bom gosto, Mariana queria uma casa elegante e funcional, sem 

perder o aspecto de conforto e casualidade. A construção da casa em Key Biscayne ficou 

sob o comando da Entek Construction. Com 3 décadas de história e experiência em cons-

truções comerciais e residenciais, a empresa desenvolveu o projeto sonhado por Mariana.

A área total é de 716 m². São 430 m² de construção, 5 quartos, cozinha aberta, salas es-

paçosas e um terraço que virou o xodó da casa. “Começamos tudo do zero. O que eu mais 

queria era aproveitar o terraço da casa, fazer do espaço um ambiente de entretenimento 

para toda a família”, conta Mariana.

Uma das ideias foi trazer uma cozinha gourmet direto da Itália, através da Miami Home 

Design em parceria com a Casa Domani. O resultado foi surpreendente.

LÁ EM CASA
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A Casa
The House

l Construção: Entek Construction
Entek Construction

l Execução do projeto: MHD e LID
Project: MHD and LID

l Design interior: Célia Domenech
Interior Design: Célia Domenech

l Móveis: Jalan Jalan Collection Inc e One of a Kind
Furniture: Jalan Jalan Collection Inc and One of a Kind

l Área total: 716 m²
Lot size:  7,713 Sq. Ft.

l Área de construção: 430m²
House size: 4,620 Sq. Ft. 

l 5 dormitórios
5 bedrooms

Desenho interior
O desafio da decoração foi lançado à design de interiores Célia 

Domenech. “A Mariana é muito ativa, divertida e fácil. Ela investe 

na decoração de maneira consciente, portanto o desafio maior foi 

encontrar a peça ideal dentro do valor estabelecido. Isso acaba sen-

do um bom exercício e nos motiva a encontrar novos fornecedores”, 

conta Célia.

Célia sempre adorou planejamento de espaços e design de interio-

res. Com apenas 9 anos já frequentava um escritório de arquitetura e 

decoração.“Era o escritório onde minha mãe trabalhava. Era delicio-

so estar ali. Foi um caminho sem volta”, conta Célia.

Formada em Arquitetura e Urbanismo, aos 23 anos Célia Domenech 

abriu seu primeiro escritório no Brasil e 5 anos depois, sua empresa nos 

Estados Unidos. 

A paulistana, admiradora dos arquitetos e designers franceses Jo-

seph Dirand e Christian Liaigre, vive em Miami há 19 anos. Expe-

riente, Célia aceitou o desafio de participar desse projeto, do  proces-

so de criação ao resultado final. “Eu tive uma reunião com a Mariana 

para entender as necessidades e a dinâmica da família. Gosto de 

conhecer as preferências e expectativas. Depois, analisei os móveis 

existentes que podiam ser reutilizados na casa e fiz um estudo so-

bre espaço, alturas e melhores ângulos, vistas e iluminação natural. 

Observar os materiais usados na construção, como texturas e cores 

existentes, sempre ajuda muito. A partir dessa análise, fiz o planeja-

mento de design e seleção de peças”, explica a designer.

Antes e depois 
A casa de Key Biscayne era como uma tela de pintura vazia, 

com muito a ser explorado. A ideia da designer foi utilizar co-

res neutras em ton-sur-ton explorando a composição de textu-

ras e criando um visual moderno e orgânico. Para deixar uma 

casa harmônica, Célia sempre aposta no equilíbrio. “Eu gosto 

de fazer um balanço na composição de materiais e tonalidades. 

A complementação estética é feita a partir da interação e esco-

“É a primeira vez 

que me aventuro 

a morar em casa. 

Tenho um filho 

pequeno e achei 

que seria  

maravilhoso para ele.”
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lha do mobiliário. Gosto de criar ambientes modernos que sejam 

aconchegantes, um convite para relaxar e usufruir do espaço. 

São ambientes sofisticados, sem formalidade excessiva”, conta 

a arquiteta Célia.

A Miami Home Design trabalhou no desenvolvimento e elabo-

ração do projeto como um todo. Da escolha dos materiais e exe-

cução da parte de marcenaria às cortinas motorizadas, armários 

de cozinha, banheiros, closets e cozinhas externas. “Eu escolhi a 

MHD, pois a empresa trabalha com mármores, madeiras naturais 

e porcelanato italiano de diversos tipos. A empresa elabora todo 

o projeto e isso facilita muito”, explica Mariana Niro. 

O projeto contou também com a parceria da Jalan Jalan e One of a Kind. 

Os ítens da moda
Integrar ambientes internos e externos atualmente é um dos 

principais focos do design de interiores. Na casa da Mariana, um 

dos pedidos foi o de integrar a área externa. 

No terraço, além da piscina, uma cozinha de verão será o ponto 

de encontro da família e amigos. “Acho que isso era o que eu mais 

queria no projeto. A sensação de liberdade, de aproveitar a área ex-

terna é algo que me fascina. A Célia ajudou a trazer a natureza para 

perto de nós”, conta Mariana.

A design de interiores explica que as tramas naturais e artesanais 

também são uma grande tendência e possibilitam trabalhar com o 

rústico de uma maneira mais hi-tech. Hoje em dia, tapetes decora-

tivos são tratados como obras de arte. “Naturalmente o visual é o 

primeiro item quando falamos de decoração, mas a exploração do 

tato é igualmente importante. O veludo está em alta pelo seu toque 

macio e luxuoso.

Célia Domenech,  
Designer de interiores

Gosto de criar 

ambientes modernos 

que sejam aconchegantes, 

um convite para relaxar 

e usufruir do espaço. 

São ambientes 

sofisticados, 

sem formalidade 

excessiva.

“O que eu mais 

queria era aproveitar 

o terraço da casa, 

fazer do espaço 

um ambiente de 

entretenimento 

para toda a família.” 
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ccustomed to making her client’s dreams 

come true, now it is time for Mariana Niro to 

bask in her glory. A resident of Key Biscayne for eigh-

teen years, Mariana just moved from an apartment to 

a house. “This is the first time I take the adventurous 

step to live in a house. I have a small son and I thought 

it would be wonderful for him,” says Mariana.

Dynamic, demanding, and owner of good taste, 

Mariana wanted an elegant and practical house, 

without forsaking comfort and relaxation. Entek 

Construction was in charge of the construction of 

the Key Biscayne house. With three decades of his-

tory and experience in commercial and residential 

construction, the company developed the project 

of Mariana’s dreams.

The total area is 7,713 Sq. Ft. The house itself 

has 4,620 Sq.Ft. , five bedrooms, an open kitchen, 

spacious living rooms, and a terrace that is a gem. 

“We started from scratch. What I wanted the most 

was to save the terrace and turn it into an enter-

tainment area for the whole family,” says Mariana. 

One of the ideas we had with Miami Home Design 

and Casa Domani was to bring a gourmet kitchen 

from Italy. The result is amazing.

Interior Design 
The interior designer Célia Domenech, handled 

the challenge of decorating the home. “Mariana 

is very active, fun, and relaxed. She invests con-

sciously in decoration, and the greatest challenge 

was to find the perfect piece within the budget. 

That is good exercise and it motivates us to find 

new suppliers,” says Célia.

Célia always loved space planning and interi-

or design. At nine-years-old she often visited an 

architecture and interior design office. “It was the 

office where my mom worked. I loved being there. 

It was a one way road for me,” tells Célia.

Célia Domenech graduated in Architecture and 

Urban Planning and opened her first office in Bra-

zil when she was twenty-three. Five years later, she 

started her business in the United States.

The São Paulo native, who has been living in 

Miami for nineteen years, is an admirer of the 

French architects and designers, Joseph Dirand 

and Christian Liaigre. With her experience, she 

took on the challenge of participating in this proj-

ect from the creation process to the final result. 

“I had a meeting with Mariana to understand the 

family’s needs and dynamics. I like to know the 

preferences and expectations. Then, I considered 

the existing furniture that could be used in the 

house and did a study on the space, heights, best 

angles, views, and natural light. It always helps a 

lot to observe the materials used in the construc-

tion, such as existing textures and colors. After 

this analysis, I planned the design and selection of 

pieces,” explains the designer.

Before and After 
The house in Key Biscayne was a blank canvas 

with a lot of potential. The designer used tone-on-

tone neutral colors, exploring the composition of 

textures and creating a modern and organic vi-

sual. Célia uses balance to create harmony in the 

house. “I like to balance the composition of ma-

terials and colors. The choice of furniture is the 

aesthetical complement. I enjoy creating modern 

spaces that are not only cozy and inviting to relax-

ation and enjoyment, but also sophisticated and 

without excessive formality,” says the designer. 

Miami House Design, MHD, worked in every 

aspect of the project. From the material’s selec-

tion and execution of carpentry to the motorized 

window treatments, kitchen cabinets, bathrooms, 

closets, and outdoor kitchens. “I’ve chosen MHD 

because the company works with  high-end mate-

rials, such as marble, natural wood, and various 

types of Italian porcelain. They developed the 

whole project, making the process much easier,” 

says Mariana Niro. Jalan Jalan and One of a Kind 

also partnered in the project.

Fashionable Items 
One of the main aspects of interior design now-

adays is the union of indoor and outdoor spaces. 

One of the requests at Mariana’s house was to in-

tegrate the outdoor area. In the terrace, besides the 

swimming pool, the summer kitchen will be the 

gathering place for family and friends. “I think this 

is what I wanted the most in this project. The feel-

ing of freedom and enjoyment of the outdoor area 

fascinates me. Célia helped bring nature closer to 

us,” says Mariana.

The interior designer explains that the natural 

and artisanal textures are also trendy, and they al-

low us to work with rustic materials in a more hi-tech 

fashion. Today, the use of decorative rugs is treated 

as a work of art. “Naturally, the visual impact is the 

first thing we talk about in décor, but tactile explora-

tion is equally important. Velvet is in, as it feels soft 

and luxurious to the touch,” she explains.

A Brazilian Touch 
One of Célia Domenech’s stylistic characteris-

tics is the admiration, contact, and respect for na-

ture, which are always present in her choice of ele-

ments and airflow. “Despite Miami’s hot weather, I 

confess that we love to open the windows and feel 

the breeze. Another detail I prioritize is the pres-

ence of relaxing environments that invite people to 

interact. This is the Brazilian style,” Célia reveals.

The final result is the right mix of sophistication 

and comfort. “After working several months in this 

project, now is the time to enjoy and relish in every-

thing that was created in my ‘new nest’. I am very 

happy with the result,” concludes Mariana Niro.

IN MY 
HOME

Architect Célia Domenech 
and Miami Home Design 
transform Mari’s house 

in Key Biscayne

A

Um toque brasileiro 
Uma das características no estilo de Célia Domenech é a admiração, o 

contato e o respeito pela natureza, que se fazem presentes na escolha dos 

elementos e na valorização da ventilação natural. “Apesar do calor em 

Miami, confesso que nós adoramos abrir as janelas e sentir a brisa. Outro 

ponto que sempre priorizo é ter ambientes descontraídos que estimulam 

a interação entre as pessoas. Bem ao estilo do brasileiro”, revela Célia.

O resultado final é uma mistura de sofisticação e aconchego na me-

dida certa. “Depois de meses nesse projeto agora é o momento de apro-

veitar e desfrutar de tudo o que foi criado nesse ambiente, no meu 

novo ninho. Estou muito feliz com o resultado”, finaliza Mariana Niro.

Para mais informações:  

Célia Domenech 

2700 SW 3rd Ave #2D, Miami, FL 33129
Tel.:+1 (305) 444-9236 www.celiadomenech.com
Miami Home Design              

2931 NE 2nd Ave , Miami, FL 33137 
Tel.:+1 (305) 571-5024 manoel@miamihomedesignusa.com
Formaneta Store

939 Crandon Blvd., Key Biscayne, FL 33149 
Tel.:+1 (305) 987-7880 info@formaneta.com

“Agora é o momento 

de aproveitar e desfrutar 

de tudo o que foi criado 

nesse ambiente, no 

meu novo ninho.”
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Lightkeepers 

455 Grand Bay Drive

O novo restaurante do Ritz está sob o comando do 
chef Raul Del Pozo. Com decoração contemporânea 
de inspiração costeira, tem vista para o mar. Desta-
que para a seleção de coquetéis artesanais.  

This is the new Ritz restaurant managed under the auspices of Chef Raul 

Del Pozo. The décor is coastal contemporary, and the restaurant has ocean 

views. Of special mention: their amazing selection of artisanal cocktails.

The grilled salmon with toasted corn  
and peas is a must. Wonderful!

Não deixe de experimentar o salmão 
grelhado com milho torrado e ervilhas. 
Um sabor surpreendente!
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Key Biscayne é o meu paraíso.  

Eu me apaixonei pela cidade em 1993. 

Todas as vezes que eu passo pela 

ponte e vejo o mar, sinto que estou em 

casa. A localização é fantástica. O cen-

tro de Miami fica a 10 minutos. A ci-

dade oferece estrutura completa. Com 

a diversidade cultural, não faltam bons 

restaurantes. A revitalização da Virginia 

Key Marina é o próximo passo para mo-

dernização. O investimento deve chegar 

a US$113 milhões. É uma cidade para 

crianças e famílias, com excelentes es-

colas... e a praia é um capítulo à parte. 

Key Biscayne is my paradise. I fell in love with this city 

in 1993. I feel at home every time I cross the bridge and see 

the ocean. The location is fantastic. Downtown Miami is 10 

minutes away. The city offers everything you need. With its 

rich historical and cultural diversity, there are plenty of good 

restaurants. Virginia Key Marina’s redevelopment is the next 

step to modernization, and the investment in the area will 

probably reach US $113 millions. This is a place for children 

and families, with excellent schools, and the beach brings 

the entire package to a new level.

Rusty Pellican

3201 Rickenbacker Causeway

O restaurante é um marco na ilha de Key Biscay-
ne. Oferece uma eclética e sofisticada cozinha ameri-
cana contemporânea. Tem vista espetacular da baía 
e da cidade. O pôr-do-sol visto de lá é imperdível. 

This restaurant is a landmark on the island of Key Biscayne. It of-

fers an eclectic and sophisticated, contemporary American cuisine, 

and has a spectacular view of the bay and the city. Watching the 

sunset from here is a must. 

Boaters Grill  - No Name Harbor

1200 Crandon Blvd

Com atmosfera descontraída, é especializado em 
frutos do mar. O restaurante só tem acesso por bar-
cos. Fica no “No Name Harbor”, um porto natural 
considerado o lugar ideal para admirar o pôr-do-sol. 

The restaurant specializes in seafood in a relaxed environment. 

It can only be reached by boat as it is located on “No Name Harbor”, 

which is a natural pier considered the ideal place to watch beautiful 

sunsets.

Piononos

328 Crandon Blvd #217

Doces e bolos de enlouquecer. Há mais de 20 anos, 
a tradicional padaria e confeitaria serve sobremesas 
diversas sob o bom gosto e perfeccionismo da chef 
Maria Luisa Benavides. 

Out-of-this-world pastries and cakes. For more than 20 years, 

this traditional bakery and pastry shop has been serving diverse 

desserts under the good taste and perfectionism of Chef Maria Lu-

isa Benavides.

RPM Indoor Cycling

180 Crandon #103

Academia de ciclismo com treinamento através 
da tecnologia das cores. As aulas de spinning nunca 
mais serão iguais. A cor define o nível dos treinos, 
criando um ambiente de conexão, luzes e energia. 

Cycling studio with training using color technology. Your 

spinning classes will never be the same again. The colors de-

fine the training levels, creating an environment of connection, 

lights, and energy.

Costa Med 

260 Crandon Blvd #46

Moderna cozinha mediterrânea especializada em 
massas caseiras, frutos do mar e carneiro. No menu 
destaque para o delicioso foie gras e a excelente car-
ta de vinhos.

Modern Mediterranean cuisine specializing in homemade 

pasta, seafood, and lamb. We suggest trying the delicious foie 

gras accompanied by a bottle of wine from their excellent se-

lection.





Giancarlo Sagasti

“Bringing Walls to Life”

The goal is to leave your walls looking sexy. 

We are top experts in a number of decorative wall finishes 

including Marmorino, Venetian Plaster, Faux finishes, Lime 

Paint and Lime Washes from Matte to texture finishes  

all the way to shiny finishes and more.

@exoticwallfinishes www.exoticwallfinishes.com
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O grande gol de  
David Beckham

Ícone global a caminho de Miami 

m 2020 a cidade será a sensação do esporte. É as-
sim que um dos maiores ídolos do futebol mun-

dial enxerga a nova Miami. David Beckham, o ex-jogador 
da seleção da Inglaterra, do Manchester United, do Real 
Madrid e do Paris St-Germain, agora desembarca em Mia-
mi. “Trazer um clube da MLS para Miami foi uma viagem 
incrível”, diz Beckham. 

Ele é um dos sócios do novo time de futebol de Miami. 
Quatro anos atrás, desde que anunciou a intenção de com-
prar uma franquia da MLS, Beckham enfrentou diversas 
dificuldades burocráticas e inúmeras frustrações. Não en-
contrar o local ideal para a construção do estádio era ape-
nas uma delas. Tocar o projeto parecia impossível, mas o 
inglês não desistiu. “Foi muito difícil. Em alguns momen-
tos eu achei que não fosse acontecer. Eram muitos obstá-
culos no caminho, mas não me rendi”, afirma Beckham.

E

NOVA MIAMI
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A compra de uma time da MLS - a liga profissional 
de futebol nos Estados Unidos - foi parte um acordo fei-
to em 2007, quando Beckham jogou para o LA Galaxy, 
na Califórnia. O contrato dava ao visionário jogador a 
opção de comprar uma franquia da MLS por US$25 mi-
lhões, investimento que hoje é considerado barganha, 
já que novos times valem US$150 milhões. “É muito 
bom ver o sonho se concretizando em uma cidade como 
Miami”, diz o agora executivo David Beckham. 

Seleção de investidores
Beckham chega com um time de estrelas. Seu par-

ceiro de outros projetos Simon Fuller, craque na área 
do entretenimento, é um dos sócios. Fuller é conheci-
do como o criador da franquia do “American Idol”, um 
dos programas de televisão mais vistos no mundo.

Marcelo Claure, o CEO da Sprint que fez história em 
Miami como um dos maiores empresários no setor de 
distribuição wireless, é outro sócio. Há 20 anos o bo-
liviano fundou a Brightstar Corp, considerada hoje a 
maior empresa hispânica nos Estados Unidos. “Eu vim 
para Miami sem dinheiro algum e abri uma empresa 
que hoje vale US$12 bilhões. Essa é a cidade para re-
alizar sonhos. Eu não podia perder essa oportunidade 

Em 2006 eram 12 times na liga. 
Em 2017, 23.

 
A expectativa para 2020, é de  

28 times

Números da MLS: Liga Profissional de Futebol nos EUA

O estádio será construído em Overtown, com capacidade para  

25 mil torcedores

A previsão de investimento na construção do estádio é de 

US$225 milhões

Em 2006 a média de público  
nos estádios foi de 15.504 

Em 2017, 22.106.
 
 

Aumento de 42.6% 
In 2006 there were 12 teams. In 2017, 23.

The expectation for 2020 is 28 teams

MLS numbers

Spectator average in: 2016 = 15,504.  In 2017 = 22,106.
42.6% higher

The stadium’s projected cost is 225 millions

The stadium will be built in Overtown, with capacity for 25 thousand attendees

“Em alguns momentos eu achei que não  

fosse acontecer. Eram muitos obstáculos  

no caminho, mas não me rendi”

NOVA MIAMI
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n 2020, the city will be a sports sensation. 

That is how one of the greatest soccer idols of 

the world views the new Miami. David Beckham, 

former soccer player of England’s national team, 

Manchester United, Real Madrid, and Paris St. 

Germain, is now in Miami. “Bringing an MLS club 

to Miami was an incredible feat”, says Beckham.

He is one of the partners of Miami’s new 

soccer team. Ever since he announced that he 

wanted to buy an MLS franchise, four years ago, 

Beckham faced several bureaucratic difficulties 

and frustrations. One of them was the difficulty 

to find the ideal location to build the stadium, 

but he did not give up, even though the project 

seemed unattainable. “It was very difficult and 

many times I felt it would not happen. There 

were too many obstacles to overcome, but I did 

not give up,” says Beckham.

The purchase of an MLS team –the professional 

soccer league in the US– was part of an agreement 

made in 2007, when Beckham played for the LA 

Galaxy in California. His contract gave him the 

option to buy an MLS franchise for 25 millions, 

an investment considered a bargain to this date, 

since the new teams cost 150 millions. “It is re-

warding to see this dream come true in a city like 

Miami,” the now executive David Beckham says.

An elite team of investors 
Beckham arrived with a team of stars. Simon 

Fuller, his partner in other projects and an expert 

in entertainment, is one of his business partners. 

Fuller is known as the creator of the “American 

Idol” franchise, one of the most watched televi-

sion shows in the world.

Marcelo Claure, the Sprint CEO who made 

history in Miami as one of the great entrepre-

neurs in wireless distribution, is another of his 

partners. Twenty years ago, the Bolivian founded 

Brighstar Corp., considered the largest Hispanic 

business in the United States. “I came to Miami 

without a penny and started a business worth 

12 billions today. This is the city to make your 

dreams come true, and I could not miss the op-

portunity of being one of the owners of a profes-

sional soccer team in a country like the United 

States, in a culturally diverse city, in partnership 

with an international idol…I just could not miss 

it,” says Claure. Besides Claure, the billionaire 

Masayoshi Son, founder of the Japanese commu-

nications giant “SoftBank”, has also partnered 

with him. 

The brothers Jorge and José Mas, from Mastec, 

one of the biggest engineering and construction 

companies of Miami, are also part of the team 

of investors. The brothers are members of one of 

the most well known Cuban families in Miami, 

and they were key players in making the dream 

come true. “This is the result of Miami’s cultural 

mosaic. The city is the gateway of Latin Ameri-

ca. Miami welcomes investors from all over the 

world and it is flourishing. There was no way we 

would not have a professional soccer team here,” 

explains José Mas.

The new partners trust that diversity will 

make Miami’s team the star of the MLS. If all goes 

as planned, in 2020, Beckham’s team will score 

its first goal in the American soccer league.

Para mais informações:  
MLSoccer
www.MLSsoccer.com

NEM MIAMI

I

agora. Ser dono de um time profissional de futebol, em 
um país como os Estados Unidos, em uma cidade com 
tanta diversidade cultural, sendo parceiro de um ídolo 
mundial… não tem como deixar a chance passar”, re-
vela Claure. 

Ao lado de Claure está o bilionário Masayoshi Son, 
fundador da gigante japonesa de telecomunicações 
“SoftBank”. E, para completar a “seleção de investido-
res”, a sociedade conta com os irmãos Jorge e José Mas, 
da Mastec, uma das maiores empresas de engenharia e 
construção de Miami. 

Membros de uma das famílias cubanas mais conheci-
das de Miami, os irmãos foram os responsáveis pelo em-
purrão final para que o sonho se concretizasse. “Tudo 
isso é resposta desse mosaico cultural que vivemos em 
Miami. A cidade é a porta de entrada da América Lati-
na. Miami recebe investimentos de todas as partes do 
mundo e está em pleno desenvolvimento. Não tinha 
como não ter um time de futebol profissional por aqui”, 
explica José Mas.

Os novos sócios apostam na diversidade cultural para 
fazer da equipe de Miami a sensação da MLS. E se tudo 
correr como o planejado, em 2020, o time de Beckham 
fará seu primeiro gol na liga americana de futebol.Ph
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“É muito bom ver o sonho 

se concretizando em 

uma cidade como Miami”

David Beckham’s big goal
Global Icon en route to Miami

NOVA MIAMI
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 conceito foi criado em 2004, na Itália, quando 

o empresário Oscar Farinetti teve a simples e 

original ideia de reunir todos os alimentos italianos de 

qualidade sob o mesmo teto. De carnes, queijos e massas 

à bebidas, condimentos e doces. Um lugar para comer, 

comprar e aprender. Depois de muito planejamento e 

pesquisa, em 2007 nascia em Turim o primeiro Eataly. O 

pioneiro não demorou muito para ser seguido. Três anos 

depois o conceito chegou a Nova York e se espalhou pe-

los Estados Unidos.

A tendência dessa viagem gastronômica invadiu Mia-

mi. Pelo menos 6 novos Food Halls estão sendo constru-

ídos na cidade. 

O

O empório  
do futuro 

“Food Halls”, o próximo passo 
na evolução dos shoppings 
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O primeiro empório italiano 
No gigantesco complexo do Brickell City Centre 

está o La Centrale, um investimento de US$30 mi-

lhões. São 3.700 m² de construção, 3 andares intei-

ros destinados à culinária italiana. No total são 14 

restaurantes e cafés, uma tradicional padaria e uma 

enoteca, além de área para eventos privados e oficina 

culinária. “O sul da Flórida tem uma grande aprecia-

ção pela autêntica comida ligada às suas diversas ra-

ízes culturais. Optar por Miami para abrir o primeiro 

La Centrale foi uma escolha natural”, afirma Matthias 

Kiehm, um dos sócios do La Centrale, que já planeja 

expandir para outras cidades como Boston e Atlanta. 

Kieham e o sócio Jacopo Giustiniani prometem 

transportar os clientes para diversas regiões da Itá-

lia. Da Lombardia à Toscana. Da Sardenha à Ligúria. 

Restaurantes de peixes, carnes e massas garantem o 

passeio com sabor da Itália. “Se você for à pizzaria, se 

sentirá em Nápoles. No cafezinho, estará na Sicília. A 

ideia é te levar para uma incrível experiência gastro-

nômica italiana. Estou ansioso para receber as pesso-

as nesse pedacinho da Itália.”, conta Giustiniani.  

O gosto caseiro 
A explosão desse tipo de mercado se justifica com a 

mudança de comportamento do consumidor, que atu-

almente busca alimentos artesanais e mais saudáveis. 

De acordo com uma pesquisa da Cushman & Wake-

field, o crescimento dos chamados “Food Halls” foi 

de 37% em 2016 e esse número deve aumentar nos 

próximos anos. 

No Design District a expectativa é a chegada do St. 

Roch Market,  que tem sua matriz em New Orleans. 

Serão 12 espaços para a culinária diversificada, in-

cluindo cafés, doceria e um bar de coquetéis 

artesanais. Nos finais de semana música ao 

vivo e muito entretenimento.

De acordo Will Donaldson, um dos só-

cios do projeto, se algum chef quiser fazer 

parte do St Roch o investimento é de cer-

ca de US$20mil. “Estamos tirando o risco 

financeiro e dando aos chefs uma oportuni-

dade real. Essa é a magia do food hall. Não 

estamos perseguindo a tendência. Estamos 

usufruindo dela”, explica Donaldson. Chefs como 

Yaniv Cohen, que vai servir a cozinha israelense e o 

premiado barman Derek Brumfield, especializado em 

coquetéis clássicos, já estão na lista. 

Quanto mais, melhor 
A região de Little River aguarda a chegada 

do Citadel, com área de 5.500 m². Inspirado 

no grande mercado San Miguel de Madrid, o 

Citadel tem espaço reservado para 17 restau-

rantes que vão servir de pizza e sushi à tacos 

e tapas espanholas.

A esquina da Lincoln Road se prepara 

para receber o Time Out Market. O mercado 

terá espaço para demonstrações culinárias, 

restaurantes e 3 bares. A ideia é reunir 17 dos 

Time Out MarketLa Centrale
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*La Centrale
701 S. Miami Ave

*The Citadel
8300 Northeast 2nd Ave

*Time Out Market
1601 Drexel Avenue

*St Roch Market
140 NE 39th Street

*1-800-Lucky
143 NorthWest 23rd Street



he concept was created in Italy, in 2004, 

when entrepreneur, Oscar Farinetti, had 

the simple and original idea of having all types 

of Italian high-quality foods under the same roof. 

From meats, cheeses, and pastas to drinks, con-

diments, and pastries in a place to eat, shop, and 

learn. After extensive planning and research, the 

first Eataly was born in Turin in 2007. It did not 

take long for the pioneer to be followed. The con-

cept arrived in New York three years later and 

spread out throughout the United States.

The trend of this gastronomic experience in-

vaded Miami. At least six new Food Halls are 

being built in the city.

The first Italian emporium 
La Centrale is a thirty million dollars invest-

ment located in the gigantic Brickell City Centre. 

The 40,000 square feet space set aside for the Ital-

ian cuisine covers three full floors. There is a total 

of fourteen restaurants and cafés, a traditional bak-

ery, a wine cellar, an area for private events, and 

a culinary workspace. “South Florida has great 

appreciation for authentic food stemming from 

its diverse cultural roots. Choosing Miami to 

open the first La Centrale was a natural choice,” 

says Matthias Kiehm, one of the La Centrale 

partners, who is already planning to expand to 

other cities, like Boston and Atlanta. 

Kieham and his partner, Jacopo Giustiniani, 

promise to take customers through a gastronomic 

voyage to various Italian regions: From Lombardy 

to Tuscany, from Sardinia to Liguria. Restaurants 

serving fish, meats, and pastas will make you think 

you are in Italy: “If you go to the pizzeria, you will 

feel in Napoli. At the café, in Sicily. The idea is to 

expose you to an incredible Italian gastronomic 

experience. I am eager to welcome guests in this 

little piece of Italy,” says Giustiniani.

Homemade taste
The expansion of this type of market is 

the product of consumer’s current search for 

artisanal and healthier foods. According to a 

research conducted by Cushman & Wakefield, 

the growth of the so-called “Food Halls” had 

an increase of 37% in 2016, and this number 

shall increase in the years to come.

The Design District anticipates the arrival of 

St. Roch Market, headquartered in New Orleans. 

The market will provide 12 spaces for diversified 

cuisine, including cafés, pastry shops, and a bar 

serving artisanal cocktails. There will be live mu-

sic and a plethora of entertainment on weekends.

According to Will Donaldson, one of the part-

ners in the project, a chef can become part of St. 

Roch by investing about 20 thousand dollars. “We 

are doing away with the financial risk and giving 

chefs a real opportunity. This is the beauty of food 

halls. We are not following trends…we are enjoying 

them,” explains Donaldson. Chefs, such as Yaniv 

Cohen, who specializes in Israeli cuisine, and the 

award-winning barman, Derek Brumfield, with his 

classic cocktails, are already on the list.

The more the better 
The Little River area awaits the arrival of Cita-

del, with an area of 60,000 square feet. Inspired by 

the great market San Miguel, in Madrid, Citadel 

has space for 17 restaurants that will serve from 

pizza and sushi to tacos and Spanish tapas. 

The corner of Lincoln Road is getting ready for 

Time Out Market, which will have space for culi-

nary demonstrations, restaurants, and three bars. 

The idea is to have the city’s 17 best restaurants 

and chefs under the same roof. Miami’s market 

will follow the footsteps of the celebrated Time 

Out Market in Lisbon, which opened in 2014 and, 

today, is one of the main tourist attractions of the 

Portuguese capital.

Global exposure
Miami’s globalization, cultural advancement, 

and creative expansion in the last ten years, made 

the city a great place for entrepreneurs. 

Sven Vogtland and Alan Drummond, owners 

of Coyo Taco, in partnership with Gaby Chiriboga, 

decided to have their favorite Asian kitchens in one 

place. The result is 1-800-LUCKY, which recently 

opened in Wynwood. This Asian market of almost 

10,000 square feet has a design inspired by the 

1980s pop industrial look. The emporium presents 

a large variety of food suppliers, including the Japa-

nese ice cream, Taiyaki, and its interesting “cone” in 

the form of a fish. Seven Asian restaurants will serve 

from sushi to Pecking Duck, and the space will have 

a small theater for private events, a karaoke bar, a 

vinyl records store, and the first convenience store 

in the neighborhood.

These “emporiums of the future” are charming 

and delectable. The trend around the world got a 

taste of Miami.

The Emporium 
of the Future

“Food Halls” are the next  
step in the evolution  
of shopping malls

T

 Gastronomy

melhores restaurantes e chefs da cidade sob um mes-

mo teto. O mercado de Miami vai seguir os passos do 

consagrado Time Out Market de Lisboa. Inaugurado 

em 2014, é hoje uma das principais atrações turística 

da capital portuguesa.   

Exposição global 
A internacionalização, o avanço cultural e a ex-

pansão criativa de Miami nos últimos 10 anos, fa-

zem com que a cidade seja a grande aposta dos em-

preendedores. Os experientes empresários Sven 

Vogtland e Alan Drummond, donos do Coyo Taco, 

em parceria com Gaby Chiriboga, decidiram colo-

car suas cozinhas asiáticas preferidas em um só 

lugar. O resultado dessa aposta é o 1-800-LUCKY 

que abriu recentemente em Wynwood. 

Com design inspirado no look industrial pop 

dos anos 80, o mercado asiático tem espaço de 

quase 1.000m². O empório oferece uma grande va-

riedade de fornecedores de alimentos, incluindo a 

marca de sorvete japonês Taiyaki, com sua curiosa 

casquinha em forma de peixe. No total são 7 res-

taurantes asiáticos que servem de sushi à pato de 

pequim. Além de um pequeno teatro para eventos 

privados, o espaço tem um bar karaokê, uma loja 

especializada em discos de vinil e ainda a primei-

ra loja de conveniência do bairro. 

São os “empórios do futuro”, charmosos e sabo-

rosos. A receita que virou moda no mundo todo, 

ganhou uma pitada de Miami.

St. Roch Market
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Estilo tropical 
       chique!

Ninguém mais 

se atreve a dizer 

que Miami está 

fora de moda

velho conceito de ‘cidade ultrapassada’ deu lugar 

a um estilo novo, moderno e divertido. Com o que há 

de melhor em arte, culinária e entretenimento, Miami ganhou 

o status de fashion. A diversidade cultural e o clima tropical 

ajudaram nessa mudança de comportamento. 

Um dos pilares responsáveis por isso é a influência latina, 

que fez surgir um novo estilo para Miami, o “Tropical Chique”. 

A cidade hoje é  mais colorida, mais aberta e muito mais ou-

sada.  “A participação latina foi fundamental nesse processo. 

Miami é um local muito favorável para iniciativas em diversas 

áreas. Eu sinto que a cidade está aberta para grandes projetos 

no setor imobiliário, de entretenimento, turismo, logística e 

novidades”, diz a empreendedora Flávia Marchesini. 

Marchesini apostou nesse mercado. A carioca é a diretora 

de criação e fundadora do Brazil Fashion Miami, um evento 

de moda brasileira que teve sua primeira edição em 2017 no 

grandioso FAENA Forum. O evento, com apoio do Consulado 

Geral do Brasil em Miami, reuniu marcas novas e consagra-

das, exposição de fotografia, arte, música e dança. O Brazil 

Fashion Miami teve a participação de celebridades, formado-

res de opinião, blogueiras fashion e apaixonados por moda 

em geral. “Foram 110 pessoas envolvidas nesse projeto que 

durou 7 meses entre planejamento e realização. Nós apresen-

tamos desde moda resort a vestidos ultra bordados e de luxo. 

Foi muito relevante para comunidade brasileira na Flórida. 

Sem dúvida, o evento veio para ficar”, conta Flávia.

O

Seta Apparel

MODA
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Do brega ao chique 
Nas vitrines da cidade é possível ver a nova cara de Mia-

mi. Diferentemente de qualquer cidade americana, Miami dá 

espaço para a moda latina com suas cores vibrantes, suas es-

tamparias de fauna, flora, arquitetura, arte e muito charme. São 

vitrines muito mais expressivas e com personalidade. “Esse ar 

tropical chique tem tudo a ver com o clima e estilo de Miami. 

Existe uma grande conexão entre os trópicos, o que faz com 

que essa bossa brasileira seja exaltada e super bem recebida por 

aqui”, explica Flávia Marchesini.

As colombianas Andrea e Eliana Salazar apostaram nessa 

diversidade fashion e trouxeram para a Flórida a Seta Appa-

rel. A marca se caracteriza pela originalidade no corte e mis-

tura de texturas. “A Seta tem uma conexão íntima com a be-

leza interior das mulheres e a criatividade para tornar cada 

olhar único. Mais do que uma marca de roupas, é um estilo 

de vida”, diz Andrea.

Na Seta Apparel roupas casuais ganham rendas, bordados, 

enfeites... e se transformam em uma moda super estilosa. A 

combinação ousada vai do hippie ao romântico, do boêmio ao 

roqueiro, do clássico ao moderno. “São criações únicas que ca-

íram no gosto de Miami. Estamos sempre nos atualizando com 

tendências e estilos e a cidade nos dá essa oportunidade de 

ousar”, conta Andrea.

As designers colombianas apostam em tecidos que combi-

nam com o clima da Flórida durante o ano todo, como algodão, 

malha, renda, veludo mais leve e –acredite– até jaquetas de lã. 

“As jaquetas entram na lista das mais vendidas. As jaquetas 

militares com look retrô anos 80 estão em alta”, conta Eliana.

Miami é tendência para 2018
Uma moda alegre, cativante e sensual. É assim que se define 

o estilo fashion dessa nova Miami. “A criatividade não tem li-

mites. Eu acho que vale se inspirar na natureza, na música, nas 

artes em geral e na moda de rua”, opina Andrea Salazar. 

Para 2018 a tendência é apresentar muita tecnologia na cria-

ção, estampas geométricas, flores grandes, muitas listras e sen-

sualidade nas transparências.  Flávia Marchesini garante que a 

preocupação com a sustentabilidade está em alta. “Minha dica 

é personalizar cada detalhe e aproveitar a tecnologia nas cria-

ções, já que ela marca a moda atual”, diz a brasileira. 

Assim se desenha o futuro da moda e o mundo segue as di-

retrizes definidas pela nova “Miami Fashion”. 

ny residual misconception of Miami 

as an “outdated city” has long been re-

placed with a new, modern, and fun style. Miami 

has definitely earned its fashion status now that 

it has the best in art, cuisine, and entertainment. 

The cultural diversity and tropical climate have 

helped change that attitude.

Part of this change comes from its Latin fla-

vor, creating “Tropical Chic”, Miami’s updated 

style. Today, the city is more colorful, more open, 

and a lot more forward. “The Latin culture was 

fundamental in this process. Miami is a place 

that favors commercial diversity in various ar-

eas. I think the city is open to great projects in 

real estate, entertainment, tourism, logistics, and 

trends,” says entrepreneur Flávia Marchesini.

Marchesini believes in this market. The cario-

ca is the Creative Director and founder of Brazil 

Fashion Miami, a Brazilian fashion event that 

took place for the first time in 2017 at the magnif-

icent FAENA Forum. The event, supported by the 

Brazilian Consulate in Miami, brought together 

both new and classic brands, art, photography, 

music, and dance exhibits. Celebrities, fashion 

bloggers, influencers, and fashionistas were seen 

at Brazil Fashion Miami. “There were 110 peo-

ple involved in this project that took 7 months of 

preparation, from planning to the final outcome. 

We showcased everything from resort fashion to 

super-embroidered luxury dresses. It was very im-

portant for the Brazilian community in Florida. 

No doubt the event is here to stay,” says Flávia.

From shabby to chic
The new face of Miami can be seen in the win-

dows of the city’s boutiques. Unlike many Ameri-

can cities, Miami showcases Latin flavor through 

fashion with vibrant colors, animal and flower 

prints, and even in architecture and art. The 

boutique windows are charming because they 

are more expressive and exude personality. “The 

chic, tropical look goes perfectly with Miami’s 

climate and style. Brazilian charm is magnified 

here thanks to our great tropical connections,” 

explains Flávia Marchesini.

The Colombians Andrea and Eliana Sala-

zar, saw an opportunity in this fashion mecca 

and brought the brand Seta Apparel to Florida . 

The brand is characterized by its unique cut and 

blend of textures. “Seta has an intimate connec-

tion with women’s inner beauty and the creativity 

to turn each look into something unique. It is not 

only a fashion brand, but also a lifestyle”, says 

Andrea.

Seta Apparel clothes are designed with lace, 

embroidery, and embellishments... The bold com-

bination goes from hippie to romantic, bohemian 

to rocker, classic to modern. “They are unique 

creations that fit the Miami style. We are always 

updating ourselves with new trends and styles 

and the city gives us the opportunity to be bold”, 

says Andrea.

The Colombian designers employ fabrics ap-

propriate for Florida’s climate, such as cotton, 

knits, lace, light velvet, and – believe or not – wool 

for jackets. “The jackets are in great demand. The 

military style jackets with an 80s retro look are 

in”, says Eliana.

Miami is the trend in 2018 
The fashion is cheerful, captivating, and sen-

sual. That’s how the new Miami fashion style 

defines itself. “Creativity knows no limits. I think 

it is a great thing to get inspiration from nature, 

music, arts in general, and street fashion”, opines 

the Colombian.

For 2018, the trend is to show plenty of tech-

nology in fashion creations, geometric patterns, 

big flowers, lots of stripes, and sensuality in trans-

parent materials. Flávia Marchesini affirms that 

sustainability is a must. “My tip is to personalize 

each detail and make use of technology in cre-

ations, since it is the mark of current fashion,” 

says the Brazilian.

That’s how the future of fashion is designed. 

The world takes notice of the rules defined by the 

new “Miami Fashion.”

A

Chic  
tropical 
style!

No one dares to say that Miami is not “in” anymore

“Eu fico fascinada com essa influência 

latina. Gosto da mistura ousada de cores 

fortes, transparência e muito brilho. 

É uma tendência que tem tudo a 

ver com o clima de Miami. ”

“I am fascinated by Latin influence. I like the bold mix of intense 

colors, sheer materials, and a lot of sparkles. It is a trend that 

has everything in common with Miami’s climate.”

FASHION

Brazil Fashion Miami

Para mais informações:  

Seta Apparel
Tel:. +1 (866) 970-7382
E-mail: info@setaapparel.com
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la sempre acreditou na arte. Desde pequena ti-

nha um olhar diferenciado e gostava muito de 

desenhar. Teria sido pintora, se a arquitetura não tives-

se entrado em sua vida. Emmilia Cardoso costuma dizer 

que não escolheu a profissão, mas que foi escolhida por 

ela. A carioca dispensa tendências estéticas para criar 

ambientes que despertam sensações agradáveis. “Sou 

apaixonada pelo que faço. Antes de projetar, olho as coi-

sas em volta e analiso a vida de quem mora lá. Vejo arte 

na minha profissão e acho que a casa é o lugar onde se 

abrigam vontades”, conta Emmilia.

Com mais de 30 anos de profissão, a arquiteta Emmilia 

Cardoso se especializou em paisagismo e design de inte-

riores. Profissional completa, ela assina diversos projetos 

da prefeitura do Rio de Janeiro, como praças públicas e 

escolas, mas sua paixão é projetar residências e corporati-

vos. Inspirada por grandes nomes da arquitetura, como o 

italiano Antonio Citterio, o francês Jean Nouvel e o brasi-

leiro Isay Weinfeld, Emmilia vê sua profissão como uma 

arte ampla, sem limites,  que engloba muito mais do que 

apenas espaços físicos. “Acredito que o moderno é poder 

projetar com conforto. Hoje chamo o morar bem de ‘ar-

quitetura da felicidade’. O desenvolvimento sustentável 

com comprometimento das gerações futuras é o que todo 

arquiteto deve fazer”, afirma Emmilia.

Arquitetura da felicidade
Emmilia Cardoso tem um estilo próprio. Ela aposta 

sempre no conforto, acredita na cooperação e na sustenta-

bilidade. Seus projetos são focados na qualidade de vida. 

Arquitetura 
moderna 

e sustentável
A arquitetura da felicidade é o novo 

conceito de se morar bem 

E

Decoração
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Para ela, a transformação de um ambiente tem que ser 

feita com equilíbrio, para que possa existir uma conexão 

com a natureza. “Todo espaço projetado deve ter a per-

sonalidade de quem o usa. Minha sugestão é ter muitas 

plantas ao redor, objetos feitos à mão, móveis artesanais. 

Digo aos meus clientes para terem em casa somente ob-

jetos utilizáveis, usar a casa 100% e não deixar espaços 

vazios”, diz Emmilia.

Com gosto por cores básicas –beges, brancos e cinzas– 

ela prefere deixar as cores fortes para os adornos e de-

talhes. Seus projetos mesclam vários materiais e dosam 

simplicidade com sofisticação de forma equilibrada. Para 

amenizar os tons de cinza do concreto, sempre deixa o 

verde entrar na casa pelas aberturas das janelas. No de-

sign de interiores, Emmilia também gosta de detalhes em 

madeira, pois aquecem o ambiente. “Nossa casa é um lu-

gar sagrado e não devemos nos ater apenas aos móveis, 

cores e objetos, mas, principalmente ao nosso comporta-

mento, nossa energia, respeito e amor ao próximo”, reve-

la Emmilia. Aos bens materiais que são indispensáveis, 

a arquiteta dá um conselho: “Prime pelo conforto e pela 

sustentabilidade sempre”.

Novos Horizontes 
Apaixonada por viagens, livros, cinema, culinária 

e arte, Emmilia decidiu dividir seus conhecimentos 

com o público em geral. Suas preciosas dicas estão 

no blogindicativo.com.br  “Essa ideia do blog come-

çou porque eu percebi que muitas pessoas tinham 

dificuldade de entender assuntos que para mim são 

corriqueiros. Foi a maneira que eu encontrei de aju-

dar as pessoas a entrarem no meu mundo”, conta. 

Além de blogueira, arquiteta, paisagista, desig-

ner de interiores, esposa, mãe de três filhos e avó de 

duas crianças, Emmilia Cardoso ainda encontra tem-

po para realizar outros sonhos. No momento atual, 

Miami é a inspiração. “São novos horizontes”, revela 

Emmilia. 

Entre as aspirações futuras está a de projetar uma 

casa em Key Biscayne, que explore composições de 

arquitetura e paisagismo. Tanto nas tendências como 

nas formas, a arquiteta procura valorizar a experiên-

cia lúdica da integração das pessoas nos seus pró-

prios ambientes. “Além dos tons amarelos que são 

solares e tem muito a ver com a Flórida, Miami com-

bina com a cor azul, que é a minha predileta e levan-

ta qualquer astral”, diz. 

E que Miami esteja preparada, pois criatividade, 

energia positiva e bom gosto são características que 

acompanham a arquiteta há muito tempo.

he has always believed in art. Even as a 

little girl, she had a different gaze in her 

eyes and loved to draw. She would have been a 

painter if she hadn’t come across architecture. 

Emmilia Cardoso always says that she did not 

choose her profession; her profession chose her. 

She is a carioca who gives more importance to 

creating environments that are pleasing to the 

senses than to following aesthetic trends. “I am 

passionate about what I do. Before I start a new 

design, I look around and analyze the life of those 

who live in the space. I see art in my profession, 

and I think home is the place that harbors people’s 

desires,” says Emmilia.

With more than 30 years in the industry, archi-

tect Emmilia Cardoso specializes in landscaping 

and interior design. In this capacity, she has done 

several public projects in Rio de Janeiro, such as 

public spaces and schools, but her passion is to de-

sign residences and corporate buildings. Inspired by 

great names of architecture, such as the Italian An-

tonio Citterio, the Frenchman Jean Nouvel, and the 

Brazilian Isay Weinfeld, Emmilia believes that archi-

tecture is a boundless form of art that encompasses 

much more than just physical space. “I believe that 

‘modern’ is the ability to design comfortable spaces. 

Today, I call the art of living well the “architecture 

of happiness.” Every architect should aim for sus-

tainable development without compromise for fu-

ture generations,” affirms Emmilia.

Architecture of Happiness
Emmilia Cardoso has her own style. She al-

ways prioritizes comfort and believes in coopera-

tion and sustainability. Her projects focus on the 

quality of life. To her, the transformation of a space 

takes place with balance, creating a connection 

to nature. “All spaces must reflect their resi-

dent’s personality. My suggestion is always to be 

surrounded by lots of plants, handmade objects, 

and artisanal furniture. I advise my clients to 

keep only useful objects at home, to use 100% 

of the entire space, and to avoid empty spaces,” 

says Emmilia.

With a taste for neutral colors –beiges, whites, 

and greys– she prefers to use vibrant colors as 

accents in decorative objects and details. She 

mixes several materials together in her projects 

and uses simplicity blended with sophistication 

in a balanced way. In order to soften the con-

crete’s shades of gray, she always allows nature’s 

greens to enter the home through the windows. 

Emmilia also likes to use wood details in her in-

terior designs, as they lend a sense of warmth. 

“Our homes are sacred places and we shouldn’t 

rely only on furniture, colors, and objects, but 

rather on our behavior, energy, respect, and love 

for one another,” acknowledges Emmilia. The 

architect’s advice regarding indispensable ma-

terial objects is: “Always put comfort and sus-

tainability in first.”

New Horizons 
Passionate about travel, books, movies, cuisine, 

and art, Emmilia has decided to share her knowl-

edge with the public. Her invaluable tips can now 

be found in her blog called blogindicativo.com.br. 

“The idea of having a blog started because I noticed 

that a lot of people had difficulty understanding 

subjects that are very trivial. It was a way to help 

people enter my world,” she says.

As a blogger, architect, landscape and interior 

designer, wife, mother of three, and grandmother of 

two, Emmilia Cardoso still finds time to fulfill other 

dreams. Right now, Miami is her inspiration. “There 

are new horizons,” she says. She aspires to design a 

house in Key Biscayne exploring new compositions 

in architecture and landscape. The architect values 

the ludic experience of people mingling with their 

own environments and expresses it through form 

and trends. “Besides the typical Floridian yellow 

shades, Miami has a lot of blue, which is my 

favorite color and invigorates me,” she says.

And Miami had better get ready, because 

creativity, positive energy, and good taste are 

characteristics that have been following the ar-

chitect for quite a while.

Sustainable and Modern Architecture
The architecture of happiness is the new concept of living well

Para mais informações:  
Emmilia Dias Cardoso
Tel:. (55 21) 2428-3408
 (55 21) 9.9994-7681
www.emmiliadiascardoso.com.br
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Os ambientes 

devem despertar

sensações agradáveis.

Emmilia Cardoso,
arquiteta



o one likes to think about insurance, whether it is health, life, or au-

tomobile. We know it is necessary, but we think we will never need it.

However, insurance is a constant in the life of Julia Queiroz Primo, 

who grew up loving numbers. “My father worked in finance, and my un-

cle asked him to work in insurance. That was long ago, when the health 

insurance industry was growing. I grew up in that environment,” she says.

Her mother instilled in her moral and ethical values and indepen-

dence, and her father taught her entrepreneurship. Julia learned from him 

and started to understand the business world. After graduating in busi-

ness, she did not think twice about pursuing a degree in insurance in grad-

uate school. “Selling insurance is not easy because it involves people’s 

lives, health, and expensive assets. These are very important and demand 

professional responsibility and expeditious service,” she explains.

Business in Miami 
Julia began working with her family, but her entrepreneurial inclina-

tion brought her to the United States about two years ago, where she start-

ed her own business.

JQP Capital offers a wide range of benefits, from life and health insur-

ance to IRA programs and investments. “I also work with property insur-

ance, such as homeowners, automobile, recreational boats, airplanes, and 

civil liabilities, which is very common in America”, Julia explains.

 The foreign population is the primary focus of Julia’s business. She also 

does consulting with her clients, giving them personalized attention. “Every  

insurance policy purchase requires a detailed analysis of the client’s assets 

and life. I enjoy designing life insurance and investment plans with charac-

teristics similar to the Brazilian private social security,” she says.

Everyone needs it 
Brazilians often request international health insurance, which is one of 

the most difficult to acquire and understand. That is the reason why Julia 

works directly with her clients, as if she were their personal assistant. “We are 

available to our clients 24/7, and we set up everything from beginning to end, 

from reimbursement requests to analysis and pre-certifications,” says Julia. 

Given her dedication to her clients and her expertise, Julia was award-

ed a prize for the largest volume of sales and for service excellence in the 

health and life insurance sectors. “Networking is one of my fortes,” she says.

Communicative and persistent, Julia affirms that, despite the red tape, 

all types of insurance are paramount, even without plans to use them in 

the near future.

Protection and benefits
The importance of insurance  

in a foreigner’s life

Para mais informações:  
 www.hozoncorretora.com.br (Brasil)   
 www.jqpcapital.com (Estados Unidos)     
Tel:. (+305) 7733446          e-mail: jqueiroz@jqpcapital.com
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eja de saúde, de vida, de carro. Ninguém gosta muito 

quando o assunto é compra de seguros. A gente sabe 

que é necessário, mas sempre pensa que jamais vai precisar. 

Esse assunto é um dos mais constantes no vocabulário 

da brasileira Julia Queiroz Primo. Ela cresceu no ramo. 

Desde muito cedo a carioca já se identificava com os nú-

meros. “Meu pai era do mercado financeiro e a convite 

de um tio, acabou indo para os seguros. Foi na época que 

o setor de saúde coletiva por adesão teve uma ascendên-

cia magnífica. Eu cresci nesse meio”, conta.

Da mãe ela herdou a independência e os valores mo-

rais e éticos. Do pai, o talento pelo empreendedorismo. 

Foi com ele que Julia aprendeu a entender de negócios. 

Formada em Business, não pensou duas vezes para se 

pós graduar na área de seguros. “Vender seguro não é 

fácil. Tratamos de vidas, de bens caros, de saúde. Isso é 

extremamente importante e requer muita responsabili-

dade e agilidade no serviço”, explica.

Negócios em Miami 
Julia começou trabalhando com a família, mas se ren-

deu ao instinto empreendedor. Há menos de dois anos 

ela se mudou para os Estados Unidos e decidiu abrir o 

próprio negócio. 

A JQP Capital trabalha com todos os tipos de benefícios, 

de seguros de vida e saúde à previdência e investimentos. 

“Não descarto seguros patrimoniais, como imóvel, carro, 

barco, aeronave e seguro de responsabilidade civil, que é 

Proteção  
e benefícios

A importância dos seguros na vida dos estrangeiros 

S

muito comum no mercado americano”, explica.

Com foco nos estrangeiros, Julia dá consultoria no setor. 

Seus clientes recebem atendimento personalizado. “Toda 

compra de seguro requer análise detalhada sobre patrimô-

nios e vida do cliente. Eu gosto de desenhar seguros de 

vida e montar planos de investimentos com características 

parecidas com a previdência privada do Brasil”, revela.

Todo mundo precisa 
Um dos seguros mais procurados pelos brasileiros é o 

seguro de saúde internacional, que é um dos mais difí-

ceis em termos de contratação e entendimento. Por isso, 

Julia trabalha de maneira exclusiva com os clientes. “É 

quase um trabalho de concierge. Estamos à disposição 

24 horas por dia, 7 dias por semana. Nós fazemos a orga-

nização de tudo, do início ao fim. Desde a solicitação de 

reembolso até análise e pedido de pré aprovação”, diz.

A dedicação aos clientes e o profundo conhecimento 

deram a Julia o prêmio de maior número de vendas e exce-

lência em serviço no setor de seguros de saúde e de vida. 

“Desenvolver network é uma das minhas facilidades”, diz.

Comunicativa e persistente, Julia é categórica em afir-

mar que, apesar de burocrático, o assunto seguro –seja 

ele qual for– é primordial, mesmo que você não pense 

em usar tão cedo. 
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Toda compra de 

seguro requer análise 

detalhada sobre 

patrimônios e vida 

do cliente. 

Julia Queiroz Primo



m dos dias mais esperados 

na vida de muita gente é o 

dia do casamento. Deixar esse mo-

mento mais delicado, colorido e 

perfumado faz parte do dia-a-dia de 

Malu Guerra. A paulistana é a mente 

criativa por trás da Mloo Flower, uma 

floricultura especializada em festas e 

grandes eventos. “Eu sou apaixonada 

por essa área. Além da parte estética 

de montar um arranjo bonito, para 

mim é muito importante e gratificante 

fazer parte desse dia especial na vida 

das pessoas”, conta Malu Guerra.

A brasileira não apenas planeja os 

detalhes, mas trata o evento como 

se fosse um produto a ser lançado 

no mercado. “É um trabalho muito 

personalizado. Eu gosto de conhecer 

bem o cliente, saber os gostos e as ex-

pectativas para elaborar um projeto 

diferenciado para cada um. Minha 

ideia é sempre fazer algo inesquecí-

vel”, explica.

Respeito às raízes
Formada em Artes Plásticas e Artes 

Gráficas, Malu fez carreira no mercado 

publicitário em São Paulo. Trabalhou 

em grandes agências, como a DM9 e a 

ALMAP, e por 19 anos comandou sua 

própria agência, a Oficina Design Up, 

especializada em grandes empresas.

Acostumada a desafios, há 3 anos, 

Malu se mudou com a família para os 

Estados Unidos. Decidiu mudar de 

país e de ramo. “Abrir uma floricultu-

ra foi tirar da gaveta um sonho antigo. 

Eu sempre me identifiquei muito com 

flores, sempre gostei de design. Achei 

que era a hora de misturar essas duas 

paixões”, diz.

Criativa e com muito bom gosto, 

Malu se profissionalizou como floris-

ta e criou um novo conceito para fes-

tas e casamentos. Assim como fazia 

na publicidade –com marcas e produ-

tos– passou a entender o que o clien-

te realmente deseja e apresentar uma 

nova maneira de decorar as festas. 

Muito mais do que apenas criar um 

arranjo, Malu desenvolve conceitos.

person’s wedding day is 

one of the most awaited 

days in many people’s lives. As 

part of Malu Guerra’s daily life, 

she adds shine, color and fra-

grance to the celebration. The 

São Paulo native is the creative 

mind behind Mloo Flower, a 

flower shop specialized in par-

ties and big events. “I am pas-

sionate about flower design. Be-

sides the aesthetics of creating 

a beautiful flower arrangement, 

in my opinion, it is very import-

ant and rewarding to be part of 

a special day in people’s lives,” 

says Malu Guerra.

The Brazilian not only plans 

the details, but also treats each 

celebration as if it were a tele-

vised event. “The work is ex-

tremely personalized. I like to 

get to know the clients very well, 

curate their tastes and expecta-

tions so that I can create an indi-

vidualized and unique project. I 

envision creating something un-

forgettable,” she explains.

Respecting her roots 
After graduating in Visual and 

Graphic Arts, Malu pursued a ca-

reer in advertising in São Paulo. 

She worked in several agencies, 

such as DM9 and ALMAP and, for 

19 years, owned and operated her 

own agency, Oficina Design Up, 

specializing in large business.

No stranger to challenges, 

Malu moved to the United States 

with her family three years ago, 

when she decided to change 

countries and profession. “Start-

ing a flower design business was 

an old dream of mine. I always 

had a connection with flowers 

and always loved design. I felt it 

was about time to put together my 

two passions,” she says.

Malu became a professional 

florist and created a new concept 

for parties and weddings using 

her creativity and good taste. As 

she used to do in publicity –with 

brands and products– she ap-

plied her understanding of her 

client’s expectations to present 

a new style when decorating the 

parties. More than just making a 

flower arrangement, Malu devel-

ops concepts. “I like to decorate 

parties that have a real, personal 

meaning. I feel a sense of accom-

plishment when I make others’ 

dreams come true,” she reveals.

The small seed 
As a result of her studies in 

the renowned McQueens Flow-

er in London, Malu has an elite 

clientele. Her Brazilian oeuvre 

portrays the European influence 

from her past. Her parties have a 

unique elegance and give life to 

a new ambience. “Mloo Flower 

has clients throughout the United 

States. We decorated a beautiful 

party in Maine, and now I am pre-

paring for a wedding in Boston,” 

she reveals.

Married, the pleasant moth-

er of two is the type of person 

who loves her work and puts 

her emotions into it. “I like to 

joke around that I had no logical 

reasoning passed on to me,” she 

says laughing.

Perhaps that is the secret of her 

abundant creativity and good taste.

Colors, aromas, and a style of her own

A

BUSINESS

Designer de flores cria novo conceito  
para festas nos Estados Unidos  

A flower designer creates a new concept for events in the United States

U

A pequena semente
Com cursos em Londres, pela renomada 

McQueens Flower, Malu atende um público 

super elitizado. A formação na área justifica 

o estilo europeu nos trabalhos da brasileira. 

Suas festas são elaboradas de maneira úni-

ca, individual, sempre levando elegância e 

criando novos ambientes. “A Mloo Flower 

atende clientes em todos os estados ame-

ricanos. Fizemos uma festa lindíssima no 

Maine e agora me preparo para outro casa-

mento em Boston”, revela.  

Casada, mãe de dois filhos e divertida, 

Malu é o tipo de pessoa que ama o trabalho e 

não se importa em colocar a emoção sempre 

em primeiro lugar. “Eu brinco que não passei 

na fila do raciocínio lógico”, revela aos risos.

Talvez esse seja o segredo para tanta cria-

tividade e bom gosto.

Cores, 
perfumes 
e estilo 
próprio

Para mais informações:  
Instagram: @MlooFlower   
Tel:. (+954) 326 6441
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 Eu gosto de realizar  

festas que realmente tenham 

um significado para as  

pessoas. Me realizo fazendo 

os sonhos dos outros  

acontecerem



Equilíbrio  
familiar

Family Coach, o novo conceito de terapia  
que melhora a dinâmica da família

alorizar as semelhanças e nunca 

as diferenças entre as pessoas. 

Essa é a filosofia de vida de Ana Tereza 

Alcântara Machado. Filha de brasilei-

ros, Teca, como é carinhosamente cha-

mada pelos amigos, nasceu nos Estados 

Unidos e foi criada no Brasil. Passou a 

infância na Serra da Cantareira, em São 

Paulo, onde aprendeu a amar a nature-

za e a focar em seu lado espiritual. “Eu 

sempre tive uma busca muito grande 

para entender a razão da vida. Sempre 

fui ligada nessas questões do ser huma-

no”, conta Teca.

Não foi à toa que ela escolheu estudar 

psicologia. Formada pela Universidade 

de Nova York, Teca sempre gostou de co-

nhecer a fundo a história das pessoas. De-

pois de um período trabalhando na área 

de jornalismo nos Estados Unidos, Teca 

voltou a morar no Brasil e foi convidada, 

como terapeuta, a fazer parte de uma Ong 

para ajudar crianças. “Ali surgiu minha 

nova paixão. Comecei a trabalhar com as 

famílias e decidi me especializar em tera-

pia familiar”, explica.

Metas e planos 
Certificada como Coach pela ICI, de São 

Paulo e pela IIM, de Nova York, Teca criou 

um novo conceito de atendimento. Como 

Family Coach, ela mistura técnicas de co-

aching com a experiência em orientação fa-

miliar. “O primeiro passo é identificar a di-

nâmica de cada família. Como Family Coach 

eu estabeleço uma meta e crio um plano de 

ação para atingir essa meta”, explica.

Seguidora da sabedoria oriental, Teca pro-

cura sempre valorizar e identificar os talen-

tos de cada membro da família para entender 

como aquela casa funciona, quais os confli-

tos, os problemas e as possíveis soluções. Ela 

também é admiradora da escritora americana 

Louise Hay, um dos principais nomes da lite-

ratura de autoajuda mundial. Autora do livro 

“Cure o seu corpo”, Hay propõe que enfer-

midades físicas podem ter origem psicosso-

máticas. É nisso que Teca Machado acredita 

e se baseia. “Minha primeira sugestão é tirar 

a palavra ‘culpa’ do dicionário. Eu acredito 

que seja a melhor forma de identificar as qua-

lidades de cada um, para conhecer, entender 

e melhorar a dinâmica familiar”, diz.

V

BEM ESTAR
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Experiência dentro de casa
Apaixonada pela profissão, há 12 anos 

ela trabalha com terapia individual e 

também com famílias que vivem situa-

ções cotidianas das mais diversas. Con-

flitos entre pais e filhos, a chegada de um 

novo membro na família, a separação de 

um casal... tudo que muda a rotina e de-

sequilibra a vida familiar é assunto para 

a Teca. “As relações humanas sempre 

me fascinaram. Eu gosto de comparti-

lhar o meu conhecimento para ajudar as 

famílias a encontrarem a dinâmica que 

funciona dentro de suas casas”, afirma.

Para compartilhar sua experiência e 

atingir um número ainda maior de pes-

soas, em dezembro Teca criou um canal 

no youtube com vídeos divertidos onde 

dá dicas como Family Coach. “Esse tra-

balho faz parte de quem eu sou. Eu gosto 

tanto de terapia familiar, que às vezes te-

nho a sensação que não trabalho”, revela  

a Family Coach Teca.

Apesar da sensação, ela trabalha 

bastante. Além da profissão, Teca tem 

uma enteada e três filhos que a man-

tém bem ocupada e, claro, sempre atu-

alizada no assunto. 

na Tereza Alcântara Machado’s phi-

losophy is to accept people and nev-

er reject people for who they are. Teca, as her 

friends affectionately call her, was born in the 

United States to Brazilian parents and raised 

in Brazil. She spent her childhood in Serra da 

Cantareira, in São Paulo, where she learned 

to love nature and focus on her spirituality. 

“I always tried to understand the meaning 

of life. I have always been attuned to the 

questions of humanity,” Teca says.

It is no surprise that she chose to study 

psychology. A graduate of New York Uni-

versity, Teca always loved to have a deep 

understanding of people’s lives. After 

working as a journalist in the United States 

for some time, Teca returned to live in Bra-

zil and was invited to work as a therapist 

in an NGO helping children. “I found my 

new passion there. I started working with 

families and decided to specialize in family 

therapy,” she explains.

Goals and plans 
She received a coach certification from 

ICI of São Paulo, and from the IIM of New 

York. Teca created a new approach as a 

family coach, and she uses coaching tech-

niques together with her experience in fam-

ily counseling. “The first step is to identify 

each family’s dynamics. As a family coach 

I set a goal and create a plan to reach that 

goal,” she explains.

As an Oriental wisdom believer, Teca 

always tries to evaluate and identify the 

talents of each family member, in order 

to understand how the family interacts, 

what are the conflicts, the problems, and 

possible solutions. She’s also an admirer 

of the American writer Louise Hay, one of 

the most important authors of self-help 

books in the world. In her book, “Heal Your 

Body”, Hay opines that physical illness-

es may have psychosomatic origins. Teca 

Machado’s work is based on that belief. 

“My first suggestion is to delete the word 

“guilt” from the dictionaries. I believe this 

is the best way to identify individual quali-

ties, in order to know, understand, and im-

prove the family dynamics,” she says.

Experience at home 
Passionate for her profession, she 

has provided with individual and fam-

ily therapy to families in the most di-

verse situations for the last twelve years. 

Conflicts between parents and children, 

the arrival of a new family member, di-

vorce… everything that affects the rou-

tine and family balance. “Human rela-

tions have always fascinated me. I like 

to share my knowledge to help families 

find the dynamics that works for them,” 

she says.

In December, Teca created a YouTube 

channel with fun videos where she gives 

tips as a Family Coach and shares her 

experience with a larger audience. “This 

work is part of who I am. I love family 

therapy so much that sometimes it does 

not even feel like work,” Teca says.

In spite of this feeling, she works a 

lot. Besides her career, Teca has a step-

daughter and three children to keep her 

very busy and, obviously, always in-

formed of the subject.

A

Family Balance 
Family Coach, the new therapy concept  

that improves a home’s dynamic 

Eu sempre tive uma busca muito grande para 

entender a razão da vida. Sempre fui ligada 

nessas questões do ser humano.
Teca Machado, Family Coach

Para mais informações:  
Teca Machado
Tel:. +1 (914) 552-7166
E-mail: tecafamilycoach@gmail.com
YouTube.com: tecafamilycoach
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Arte 
Atrevida
As multi faces do artista André Poli

ano era 1986. O paulistano André Poli ainda estava 

no colégio quando pintou o primeiro quadro de sua 

vida e foi premiado por ele. “Ganhei uma soma interessante 

em dinheiro. Acreditei que era pintor e decidi ir para o Hawaii 

pintar”, conta Poli sorrindo.

Divertido e ousado, André Poli vê a arte como expressão 

dos sentimentos. É um artista completo. Começou a pintar na 

década de 80 e já fez de tudo um pouco, de esculturas funcio-

nais à instalações de arte. Ele conta que naquela época existia 

uma regra que ele considerava desconfortável. “Quem pintava 

só podia pintar, quem desenhava tinha que ser desenhista, o 

fotógrafo só fotografava… eu achava isso bem chato. Eu sempre 

gostei de pensar na fotografia como pintura, na pintura como 

escultura, na escultura como design. Eu acredito que é uma 

conquista da sensibilidade humana”, diz Poli.

A construção de seu trabalho vem do eixo histórico da pintura. 

Suas influências são de artistas renomados como o pintor e arqui-

teto italiano Giotto –que inovou ao introduzir a perspectiva– e o 

inglês William Turner, um dos precursores da modernidade na 

pintura. Assim como Turner, Poli também usa a autonomia das 

cores, gosta de luzes, intensidade e uma pitada de atrevimento 

quando o assunto é arte. “Gosto das luzes dos pintores Vermeer 

e Anton Dyck, dos volumes de Delacroix, da intensidade de Ro-

thko, da ousadia estudada de Kiefer”, explica Poli.

O

Gosto das luzes  

dos pintores 

Vermeer e Anton 

Dyck, dos volumes 

de Delacroix, 

da intensidade de 

Rothko, da ousadia 

estudada de Kiefer

NeckLace Citrino e Bronze

 Equilibrium Sculpter
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Uma nova pintura
André Poli vive um momento singular na vida pessoal 

e profissional. Apaixonado por viagens, Poli divide seu 

tempo entre trabalhos na Europa, América Latina e Es-

tados Unidos. No momento, seu trabalho caminha para 

uma unificação de todas as mídias que ele tem desenvol-

vido nos últimos tempos.

Sempre conectado com o mundo, há dois anos Poli se 

mudou com a mulher e a filha de 9 anos para Miami. A 

mudança valeu como transformação e redescoberta pro-

fissional. Agora que se estabeleceu com a família em Mia-

mi, passou a refletir ainda mais sobre a arte. “Miami com 

sua luz e cores me influência muito. Essa amplitude azul, 

calma e tensa da brisa e do furacão, me fazem retomar 

uma série de pinturas que fiz entre Madrid e Tânger, no 

Marrocos, entre 2003 e 2005. Miami resgata esse cami-

nho”, diz.

Workaholic, Poli enxerga a arte por onde anda. Ele se 

inspira nas luzes, nas pessoas e no design. É do tipo que 

usa a técnica como suporte do dia-a-dia, mas nunca de 

maneira que ultrapasse sua inspiração. “Você tem que 

conhecer a técnica, saber suas regras, mas ela não pode 

dominar sua inspiração. Essa sim, é a cereja do bolo”, 

revela o artista.

A cereja de um bolo que nas mãos de André Poli terá for-

mas geométricas, criativas e, com certeza, surpreendentes.

n 1986, the São Paulo native was still in 

school when he did his first painting and 

received an award for his work. “I was awarded 

a significant amount of money and I was con-

vinced I was a painter, so I decided to go to 

Hawaii to paint,” Poli says with a smile.

Entertaining and audacious, André Poli 

views art as an expression of feelings. He is a 

well-rounded artist. He started painting in the 

1980s and has dabbled here and there, from 

functional sculptures to art installations. Back 

then, he said, there was a pesky misconcep-

tion that “painters could only paint, draftsmen 

could only draw, photographers could only 

take pictures…I thought the whole thing was 

irksome. I enjoyed thinking of photography as 

painting, painting as sculpture, and sculpture 

as design. I believe this is an accomplishment 

for the human sensibility,” says Poli.

Art history is the building block of his works. 

He was influenced by renowned artists, such as 

the Italian painter and architect Giotto –who in-

troduced perspective– and the British William 

Turner, one of the precursors of modern paint-

ing. Like Turner, Poli also uses the autonomy of 

colors; he prefers lights, intensity, and a stroke of 

boldness in art. “I like Vermeer and Anton Dyck’s 

luminosity, Delacroix’s depth, Rothko’s intensity, 

Kiefer’s crafty boldness,” explains Poli.

A new painting
André Poli is living an interesting moment 

in his personal and professional life. Poli’s 

wanderlust keeps him traveling and working 

in Europe, Latin America, and United States. 

Nowadays, his work seeks to combine all the art 

media he has developed in the last few years.

Always a worldly citizen, Pauli moved to 

Miami two years ago with his wife and nine-

year-old daughter. The move resulted in a pro-

fessional transformation and rediscovery. Now 

that he settled in Miami with his family, art 

has been on his mind even more. “The lights 

and colors of Miami have great influence on 

me. The blue, peaceful, and intense brightness 

during the calm and the storm remind me of a 

series of paintings I did in Madrid and Tangier, 

Morocco, between 2003 and 2005. Miami pays 

tribute to that voyage,” he says.

A workaholic, Poli sees art wherever he goes. 

He draws inspiration from lights, people, and de-

sign. He is the type of artist whose technique acts 

as a foundation each and every day, but never 

takes precedence over his inspiration. “You need 

to master the techniques, know its rules, but it 

cannot overrule your inspiration. Inspiration is 

the cherry on top of the cake”, he explains.

In André Poli’s realm, his cherry on the cake 

would have a geometric, creative, and, surpris-

ing form.

I

Bold Art
The multi talents of artist André Poli

 Equilibrium Sculpter

NeckLace Quartzo Rosa e Bronze
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Brasil com s
A celebração da cultura brasileira no exterior  

rte, arquitetura, negócios, moda, literatura, música, cinema, dança, espor-

tes… uma série de eventos em diversas áreas vai celebrar a presença da 

comunidade brasileira na Flórida. O projeto “Brasil: Uma Jornada por Experiên-

cias Brasileiras”, coordenado pelo Consulado Geral do Brasil em Miami, é uma 

iniciativa para promover a cultura brasileira. A ideia de criar um calendário bra-

sileiro surgiu no ano passado, quando foram organizados mais de 20 eventos com 

o apoio de produtores nacionais. “Em razão do sucesso da iniciativa, em 2018 

estamos realizando a segunda edição do projeto, que está se tornando ainda mais 

expressiva. Agora serão mais de 50 eventos ao longo do ano”, explica o Cônsul-

Geral do Brasil em Miami, Embaixador Adalnio Senna Ganem. 

Com mais de 400 mil pessoas, a comunidade brasileira é uma das mais ativas 

e dinâmicas da Flórida. Eventos culturais, esportivos e gastronômicos ajudam a 

promover a língua portuguesa, a economia e a cultura brasileira. Até dezembro, 

diversas atividades já estão programadas e mostram a relevância da influência bra-

sileira no estado. “As relações bilaterais já são significativas e a contribuição bra-

sileira ao desenvolvimento da Flórida tem crescido na última década. A cultura 

brasileira é uma marca registrada de muitas instituições e galerias de arte no esta-

do. Nossa gastronomia está presente em diversos restaurantes”, diz o Embaixador. 

A

Agenda cheia
No calendário cultural estão programados festivais de cinema, desfiles de 

moda, feiras de literatura, seminários, peças teatrais e shows, como o do cantor 

Michel Teló, que traz para Miami e Orlando o musical “Bem Sertanejo”.  

As exposições de arte também se destacam na série de eventos brasileiros. A 

ArtBrazil, marcada para Setembro, vai reunir artistas contemporâneos renoma-

dos, como Eduardo Sued, Kazuo Wakabayashi, Marisa Portinari, Roberto Burle 

Marx, Cleber Machado, Adelio Sarro, Claudio Tozzi e Manabu Mabe.

Nos palcos, Antonio Fagundes se apresenta com a peça “Baixa Terapia” e He-

loísa Périssé vai divertir a platéia com comédia “Loloucas”, no Olympia Theater, 

em Miami e no Bob Carr Theater, em Orlando. 

A nostalgia fica por conta da cantora Vanderléia, que vai emocionar o público 

com “1960, Década de Arromba”. O musical conta a histó-

ria dos tempos de ouro do rádio e da televisão no Brasil.    
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rt, architecture, business, fashion, litera-

ture, music, theater, dance, sports…a series 

of multicultural events to celebrate the presence 

of the Brazilian community in Florida. The Con-

sulate General of Brazil in Miami is coordinating 

the project “Brasil: A Journey Through Brazilian 

Experiences”, which is an initiative to promote the 

Brazilian culture. The idea of creating a Brazilian 

cultural calendar came to fruition last year; when 

more than twenty events were organized with the 

support of national producers. “Due to the initia-

tive’s success in 2018, we are promoting the project’s 

second edition, which is even more remarkable. 

There will be more than fifty events throughout the 

year,” explains Miami’s Brazilian Consul General, 

Ambassador Adalnio Senna Ganem.

The Brazilian community has more than 400 

thousand people, and it is one of the most active 

and dynamic communities in Florida. Cultural, 

sports, and gastronomic events help promote the 

Portuguese language and the Brazilian economy 

and culture. Many activities are scheduled to take 

place until December , and they showcase the im-

portance of the Brazilian influence in the state. 

“Bilateral relations are important, and Florida’s 

growth is attributed to Brazilian’s and their contri-

bution. Brazilian culture is a trademark in many 

institutions and art galleries in the state. Our cui-

sine is present in many restaurants,” says the Am-

bassador.

A full calendar 
The cultural agenda has film festivals, fashion 

shows, literature fairs, seminars, plays, and shows. 

The country singer Michel Teló will bring 

the musical “Bem Sertanejo” to Miami 

and Orlando.

The art exhibitions are also highlighted 

in the Brazilian events. ArtBrazil, scheduled 

for September, will bring together re-

nowned contemporary artists, such as 

Eduardo Sued, Kasuo Wakabayashi, 

Marisa Portinari, Roberto Burle Marx, 

Cleber Machado, Adelio Sarro, Clau-

dio Tozzi, and Manabu Mabe.

On stage, Antonio Fagundes 

will perform the play “Baixa Terapia”, and Heloísa 

Périssé will amuse the audience with the comedy 

“Loloucas”, at the Olympia Theater in Miami and 

at the Bob Carr Theater in Orlando.

The singer Vanderléia will reminisce about nos-

talgic moments with “1960, Década de Arromba.” 

The musical tells the story of the golden years of 

radio and television in Brazil.

The project “Brasil – A Journey Through Brazil-

ian Experiences” also supports the Brazilian events 

scheduled throughout Florida to celebrate Brazil’s 

Independence Day in September. Ambassador 

Adalnio Senna Ganem explains that the initiative’s 

goal is to reexamine the mutual perceptions about 

Florida and its residents’ special and positive re-

lationship with Brazil and Brazilians. “There is 

a great potential to strengthen even more our re-

lationship in business, investments, culture, and 

education. Through these events the importance of 

the Brazilian community in Florida will reach new 

heights”, says Senna Ganem.

Brazil in numbers
Florida is the most important commercial part-

ner that Brazil has in the United States, and the 

main center of Brazilian investments in the coun-

try. Besides that, every year, more than one and a 

half million Brazilians visit the state. As to vaca-

tions, Miami and Orlando are the most sought after 

cities.

As a stopover or the final destination, this 

American state is a passageway for Brazilians and, 

as far as we can tell, it will continue as such. “Bra-

zil – A Journey Through Brazilian Experiences” is 

here as a landmark of Brazil’s economic and cul-

tural potential in Florida.

Para mais informações:  
Brazilian Experiences
Site: www.brazilianexperiences.com

A

Brasil with S
A celebration of Brazilian culture abroad

O Projeto “Brasil - Uma Jornada por Experiências Brasileiras” também 

apoia as festas brasileiras que estão marcadas em várias cidades da Flórida, 

para comemorar a independência do Brasil no mês de Setembro. O Embaixa-

dor Adalnio Senna Ganem explica que o objetivo dessa iniciativa é atualizar 

as percepções mútuas sobre essa relação positiva e especial da Flórida e de 

seus moradores com o Brasil e os brasileiros. “Existe um grande potencial 

para fortalecer e estreitar ainda mais nossos laços no comércio, nos investi-

mentos e em assuntos culturais e educacionais. Por meio da série de eventos 

a relevância da presença da comunidade brasileira na Flórida alcançará um 

novo patamar”, afirma Senna Ganem. 

Brasil em números
A Flórida é o maior parceiro comercial do Brasil nos Estados Unidos e o 

principal destino de investimentos brasileiros dentro do país. Além disso, 

todos os anos, mais de um milhão e meio de brasileiros visitam o estado. No 

que diz respeito a férias, Miami e Orlando entram na lista das cidades mais 

procuradas.

De passagem ou como destino final, esse estado americano está na rota dos 

brasileiros e, pelo que tudo indica, deve permanecer. A série “Brasil - Uma 

Jornada por Experiências Brasileiras” vem para marcar de vez o potencial 

econômico e cultural do Brasil na Flórida.

A cultura brasileira 

é uma marca registrada 

de muitas instituições 

e galerias de arte 

no estado.

Embaixador Adalnio Senna Ganem, 
Cônsul-Geral do Brasil em Miami

CULTURE

Brazilian culture is a 

trademark in many institutions 

and art galleries in the state.

Ambassador Adalnio Senna Ganem, 
Miami’s Brazilian Consul General
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Por dentro 
das leis

Advogada brasileira fala de  
deveres e direitos internacionais

D esde que a brasileira Genilde Guerra 

se mudou para os Estados Unidos, há 

mais de 30 anos, ela decidiu trabalhar com os 

mais variados assuntos de âmbito internacio-

nal, como planejamento de negócios globais e 

expansões internacionais. 

Conhecendo as dificuldades de viver em ou-

tro país, Guerra se especializou não apenas em 

imigração e tributação, mas também em com-

pra e venda de imóveis e sucessão patrimonial 

para melhor atender às necessidades e exigên-

cias de todos os clientes. “Não seria suficiente 

assessorar um cliente apenas na área de imi-

gração, sem considerar o impacto tributário em 

sua vida ou nos negócios”, diz Guerra.

Sócia do escritório de advocacia Kravitz & 

Guerra, Genilde Guerra é formada em direito 

pela Brooks College of Oxford University, com 

doutorado em leis pela Universidade de Mia-

mi, recebeu diversos diplomas de extensão 

em direito internacional por universidades 

como Harvard, nos Estados Unidos e Oxford, 

no Reino Unido. “Como advogada licenciada 

na Inglaterra, a lei britânica me dá o direito 

de praticar em todas as jurisdições das ex-co-

lônias britânicas, como Hong Kong, Bahamas, 

algumas províncias do Canadá, entre outras”, 

explica Guerra.

Poliglota das leis
Além do conhecimento em advocacia, Ge-

nilde se destaque na comunidade internacional 

pela facilidade com que se expressa. A advoga-

da tem clientes em todas as partes do mundo. 

“Muitos de nossos clientes estão na Europa, 

Brasil, Argentina e Turquia, mas também aten-

demos um número significativo de pessoas no 

Oriente Médio e os países considerados da an-

tiga União Soviética”, diz Guerra. 

Nascida em Caxias do Sul, ela fala fluente-

mente 5 idiomas: português, inglês, francês, 

espanhol e italiano. “Nos últimos anos dei 

muitas palestras sobre formação de empresas 

‘offshore’, estruturação tributária e opções de 

LEIS
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ver since Brazilian native Genilde Guerra 

moved to the United States thirty years 

ago, she has been committed to assisting the in-

ternational community in a variety of areas, from 

global business planning to new business set-

ups. Knowing the difficulties of living in another 

country, Guerra focuses not only on immigration 

and tax law, but also on real estate and business 

transaction law so that she can better assist the 

international clients. “It wouldn’t be sufficient to 

advise a client in immigration matters only, with-

out considering the impact of taxes in the client’s 

life and business,” says Guerra. 

 A Partner in the Law Office of Kravitz & Guer-

ra, Genilde Guerra received her Juris Doctor from 

Brooks College of Oxford University, and she has 

a doctoral degree in law from the University of 

Miami. She has several extension degrees in Inter-

national Law from universities such as Harvard in 

the United States, and Oxford in the United King-

dom. “As a licensed attorney in England, British 

law allows me to practice in all jurisdictions of 

the former British colonies, such as Hong Kong, 

the Bahamas, and several Canadian provinces, 

among others,” explains Guerra. 

 

A polyglot of laws  
Apart from her legal knowledge, Genilde dis-

tinguishes herself in the international community 

because of her ability to communicate efficiently 

with clients. Ms. Guerra has clients from all over 

the world. “Most of our clients are from Europe, 

Brazil, Argentina, and Turkey, but we also repre-

sent a significant number of clients in the Middle 

East and the former Soviet Union,” says Guerra. 

Born in Caxias do Sul, she is fluent in five 

languages: Portuguese, English, French, Spanish, 

and Italian. “In the last few years I have been do-

ing several presentations about establishing off-

shore companies, tax planning, and immigration 

options for foreign real estate buyers in the United 

States,” she says. 

One of the most dreaded subjects among Bra-

zilians who decide to move to the United States 

is the idea of paying taxes in the U.S. Guerra ex-

plains that people are hesitant to invest in anoth-

er country, but there are many myths about this 

issue. “Fortunately, we have a very practical and 

logical tax system. Many foreign investors believe 

that they will have to pay taxes in the United 

States if they invest in anything here. And this is 

not true,” she explains. 

 Guerra explains that with an appropriate es-

tate planning, foreigners can keep their invest-

ments safe and tax-free in the United States. This 

is particularly important for foreign property buy-

ers who frequently ask many tax-related questions. 

Ms Genilde Guerra has a team of experienced le-

gal professionals who can assist the foreign buyer 

purchase real estate properties in a cost-efficient 

manner, while helping them minimize tax burdens.  

“Depending on the investor and his or her objec-

tives, a foreigner does not need to pay any taxes in 

the United States,” affirms Guerra. 

In the news 

Genilde Guerra is one of the most sought after 

attorneys in international media. Besides lectures, 

she constantly appears in national and internation-

al publications. Nowadays, she participates in radio 

and television shows in the United States and Latin 

America. One of the most common questions that 

she is asked is about the best structure to acquire 

real estate abroad. The immediate answer is: “There 

is no formula like ‘one size fits all’,” says Guerra. 

She explains that it all depends on various fac-

tors, such as nationality, residence, and reason for 

the purchase. “The creation of an “offshore” has 

been one of my specialties for more than twenty 

years. Such entities conform to international laws 

and Brazilians often prefer them,” she explains. 

As a result of her international law expertise, 

Guerra emphasizes the necessity of immigration 

and tax guidance to analyze any investment. “It is 

of utmost importance that the investor knows what 

he or she is doing and the ramifications of their de-

cisions. A good attorney in the United States is a 

facilitator,” she explains. 

 The recommendation is simple, but it is also 

very important to minimize the tax implications 

and avoid stress when it is time to make your 

dream come true in another country. 

Para mais informações:  
Genilde Guerra
Tel:. +1 (305) 372-0222
Contact: attorney@kravitzlaw.com 
 www.kravitzlaw.com   

E

imigração para compradores de imóveis es-

trangeiros nos Estados Unidos”, conta.

Um dos assuntos mais temidos entre os bra-

sileiros que decidem se mudar para os Estados 

Unidos é a tributação. Guerra explica que as 

pessoas têm receios, principalmente na hora 

de investir, mas que existem muitos mitos em 

relação à essa questão. “Felizmente, nós temos 

um sistema tributário muito prático e lógico. 

Muitos investidores estrangeiros acreditam 

que terão que pagar impostos nos Estados Uni-

dos se fizerem qualquer investimento. O que 

não é verdade”, diz. 

Guerra explica que com um planejamen-

to patrimonial adequado o estrangeiro poderá 

usufruir do investimento de maneira segura e 

estável dentro dos Estados Unidos e ao mesmo 

tempo continuar 100% isento de pagamento de 

impostos. “Dependendo do investidor e de seus 

objetivos, o estrangeiro não precisa pagar nada 

de imposto nos Estados Unidos”, afirma Guerra.

Na mídia 
Genilde Guerra é uma das advogadas mais 

requisitadas pela mídia internacional. Além 

de palestras, ela está constantemente na mí-

dia em publicações nacionais e internacionais. 

Atualmente, participa de programas de rádio 

e televisão nos Estados Unidos e América La-

tina. Uma das perguntas constantes que a ad-

vogada recebe é sobre a melhor estrutura para 

se adquirir um imóvel no exterior. A resposta 

é sempre imediata: “Não existe uma fórmula 

para todos”, diz Guerra. 

Ela explica que as estruturas dependem de 

vários fatores, como nacionalidade, local de mo-

radia e objetivo para adquirir o imóvel. “Uma 

das expertises que possuo há mais de 20 anos, é 

a formação de ‘offshore’. As formações têm que 

ser de acordo com as regras internacionais. Es-

truturas com uso de companhias ‘offshore’ são 

muito usadas por brasileiros“, conta.

Por conhecer bem as leis internacionais, Guer-

ra ressalta a necessidade da assessoria de um ad-

vogado de imigração e um tributarista para anali-

sar qualquer investimento. “É muito importante o 

investidor saber o que ele está fazendo e as nuân-

cias. Um bom advogado nos Estados Unidos é um 

facilitador”, explica. 

A dica parece simples, mas é fundamental para 

minimizar as complicações fiscais e evitar estres-

se na hora de realizar os sonhos em outro país. 

Dependendo do investidor e de seus 

objetivos, o estrangeiro não precisa pagar 

nada de imposto nos Estados Unidos

Genilde Guerra, advogada

A law expert
A Brazilian attorney talks about 
international rights and duties

LEIS
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Common areas have been outf itted with  

Hermes furnishings and accents

As áreas comuns foram  

equipadas com mobiliário Hermes
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Listing by Qualidade, elegância, sof isticação e garantia de investimento 

seguro. Aqui estão alguns dos apartamentos e casas que  

ofereço em primeira mão para os meus atuais e futuros clientes.

Jade Residence Unit 1605

• Unidade de canto deslumbrante

• 4 quartos 5 banheiros 

• Unidade totalmente acabada com piso de mármore branco

• Armários europeus da Snaidero

• Eletrodomésticos top de linha da Gaggenau e da Sub-Zero

Stunning Corner Residence

4 Bed 5 Bath

Unit fully finished with white marble floors

European designer cabinetry by Snaidero

Top-of-the-line kitchen appliances by Gaggenau and Sub-Zero

Jade Residence Unit 2004

• 1 quarto 2 banheiros

• Acabamento com porcelana italiana 

• Armários europeus da Snaidero

• Eletrodomésticos top de linha 
da Gaggenau e da Sub-Zero

• Entrada de elevador privativo, 
spa e fitness center

• Edifício com serviço completo

1 Bed 2 Bath

Fully finished with Italian porcelain throughout the unit

European designer cabinetry by Snaidero

Top-of-the-line kitchen appliances 
by Gaggenau and Sub-Zero

Private elevator entry, spa & fitness center

Full service building

Designed by Pritzker Prize-winning 

architects Herzog & de Meuron

Projetado pelos premiados 

arquitetos Herzog & de Meuron, 

ganhadores do Prêmio Pritzker
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Can be add to the hotel program providing for a f lexible  
investment property with the option of personal use.

Apartamento de investimento f lexível, com opção  
de uso pessoal. Pode ser incluído ao programa do hotel.

Hotel living with private 
residential lobby! 

Vida de hotel  
com lobby 
residencial 
privativo

Unit 1020
• Vistas deslumbrantes para o oceano

• 2 quartos e 2 banheiros

• Unidade de canto

• Totalmente mobilado, pronto para uso

• Edifício com serviço completo

Stunning Unobstructed Ocean Views 

2Bed 2Bath 

Corner Unit

Fully Furnished, ready to use

Full service building

Amazing 3 Bed and 3 bath. Fully furnished 

Ocean Views from every room

Unit 1444
• Apartamento incrível com 3 quartos e 3 banheiros, totalmente mobiliado

• Vista para o mar de todos os quartos



180 181In Miami Magazine l by Mariana NiroEdição 03  l  Ano 2018

www.entekconstruction.com | 305-662-1920
4970 SW 72nd Ave., Suite 108 Miami, FL 33155

Phone: 305-662-1920   |   E-mail: info@entekconstruction.com

Choose the builder known for 
experience, quality and vision.

Flexible rental policy  
provides for a great 
investment property  
with the option of  

personal use.

Ótima  
oportunidade de  
investimento com 

opção de uso  
pessoal. A política 

de locação  
é bem flexível

Unit PH 1615- Penthouse Residence
• 2 quartos e 2 banheiros com vista  
deslumbrante da Baía de Biscayne

• Vista para o pôr do sol e para o skyline da cidade 

• Acabamento top de linha

• Piso de carvalho branco

• Totalmente mobiliado

• Lobby residencial privado e serviço completo

182 metros lineares de beira-mar

• 4 piscinas, academia de 1.300 m2 e Bamford Spa

• Serviço de praia, piscina e manobrista

2 Bed 2 Bath with Stunning views of Biscayne Bay

Downtown Skyline & Fascinated Sunsets

 Top of the line finishes

White oak flooring

Fully furnished

Hotel living with private residential lobby e full service 

600 linear Ft. of beachfront

4 pools, 14,000 Sq. Ft fitness center e Bamford Spa 

Full beach & pool service and valet 



CHECK-

182 183In Miami Magazine l by Mariana NiroEdição 03  l  Ano 2018

√ Gente bonita e elegante

√ Lugares modernos e badalados

√ Requinte, luxo e sofisticação

√ No melhor da cidade

A In Miami faz o Check-in!

√ Beautiful and elegant people
√ Modern and trendy places
√ Refinement, luxury, and sophistication
√ The best in the city 
In Miami checks in!

CHECK-

Paulo Nunes , Mariana Niro e Neno Ramos 

Mariana Niro e Karen Voloch Dr Fernando Pacheco e Renato Tolevi Mariana Niro e Roberta Queiroz 

Louis Birdman e Mariana Niro

Mariana Niro e Luciana Ferraz Maria do Carmo Fulfaro e Mariana Niro Rafael Arranz, Mariana Niro, Hilton Gomes, Angela Zarate e Juan Mejia

Carol Zucca, Mariana Niro, Mariana Borges , Liz Borges e Patricia Eicke

Andrew de Araujo, Fernanda Costa , Mariana Niro e Rafael Arranz

Mariana Niro, Carlos Casagrande e Marcelly Anselme

Angela Zarate e Mariana Niro 

Dilza Araujo, Dafne Evangelista, Cecilia Baggio, Mariana Niro e Thalyta Frauches Alan Araujo, Mariana Niro e Harvey Daniels 

Flavia Macuco, Maria do Carmo Fulfaro, Mariana Niro e Embaixador Adalnio Senna Ganem
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O lançamento da In Miami#2 foi o máximo.  
A revista reuniu no mesmo espaço muita gente descolada.  
Foi um belo networking com nossos parceiros e amigos.

The launching of In Miami #2 was a hit. The magazine brought together the hippest people.  
It was a wonderful network experience with our friends and partners.

Jose Carrillo, Nangelin Angulo, Fernando Cassingena , Mariana Niro e Jorge Partidas

Mariana Niro e Roberta Queiroz 

Rafael Arranz, Mariana Niro e Gus Rubio

Carla Roter, Mariana Niro e Karen Voloch

Priscila Goldenberg, Erica D’almeida e Veridiana Niro Mariana Niro e Ro Caviglia Mariana Niro e Lucia Marinho

Darin Tansey, Mariana Niro e Omar Leal

Mariana Niro e Charley Tonelli

Leticia Lima, Mariana Niro, Ana Padgett e Marina Castro

Rafael Arranz, Mariana Niro, Mariana Buil e Yves Muller Tatiana Moreira, Mariana Niro e Cecilia Baggio

Suzanna Martinez, Mariana Niro e Luciana Demichelli

Richard Candia, Martha Pomares Candia, Mariana Niro e Rafael Arranz

Patricia Wancelotti, Priscila Goldenberg, Dalva Oliveira, 
Angela Zarate, Mariana Niro, Fernanda Chonko e Daniele Guardini
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