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REUNIÕES.
AS MELHORES 
SÃO AS DE FIM 
DE SEMANA.

AS HORAS MAIS VALIOSAS 

DO SEU DIA NÃO SÃO 

AS QUE VOCÊ PASSA 

NO TRABALHO, MAS 

EM CASA. POR ISSO, 

A GABRIEL BACELAR 

INVESTE COMO NINGUÉM 

NA QUALIDADE 

E NA ATENÇÃO AOS 

DETALHES NA HORA 

DE CONSTRUIR. 

SÃO APARTAMENTOS 

QUE COMBINAM COM 

SEU ESTILO DE VIDA, 

NOS MELHORES 

ENDEREÇOS DA CIDADE. 

PORQUE A SUA FELICIDADE 

É SEMPRE NOSSO PONTO 

DE PARTIDA.
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Editorial

2018, o ano da 
retomada do 
crescimento
Entregamos a você, querido leitor, nossa edição que traz em 
seu conteúdo matérias interessantes e um resumo das ações 
da Construtora. Uma edição feita com esmero e dedicação, 
como é o conceito de nossa empresa. Seguimos com o olhar 
no futuro exercitando sempre a qualidade, excelência no 
atendimento e seriedade nas ações, assim é a Gabriel Bacelar 
há 41 anos. Após um período cinzento na economia, o País 
volta a dar sinais de crescimento e revitalização do mercado. 
Vamos em frente, buscando sempre os acertos, apresentan-
do produtos inovadores, sólidos e que reflitam nossa imagem.

Para 2018 queremos um horizonte que nos permita avanço 
em conquistas e um relacionamento duradouro com você, 
nosso cliente, e com os parceiros, possibilitando o crescimen-
to da região e a retomada dos investimentos. Nos encontrare-
mos durante o ano, mantendo nossos laços, desejando pros-
peridade e sonhos que se realizem!

Boa leitura. 

Carla Guerra
Editora
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JARDINS 
CASA FORTE
Luxo e praticidade em 
localização privilegiada

Que tal morar em um dos bairros 
mais tranquilos e renomados do 
Recife, em um espaçoso aparta-

mento de 255,68 m² localizado estrategi-
camente próximo de mercados, centro de 
compras e escolas? Agora esse sonho já é 
possível. A Gabriel Bacelar está construin-
do o Edifício Jardins Casa Forte no bairro 
homônimo. As unidades estão disponíveis 
para comercialização.

O Jardins Casa Forte é composto por 1 
torre, na qual são 2 unidades por andar, 
totalizando 30. Cada uma delas possui 4 
suítes, sendo 1 master com closet, e 4 va-
gas de garagem. Os apartamentos ainda 
dispõem de varanda, lavabo, sala de es-
tar/jantar, cozinha, circulação, copa, área 
de serviço, despensa, closet suíte máster, 
quarto de serviço, BWC, BWC de serviço 
e placa para condensadores.

Para desfrutar dos momentos 
de entretenimento em mais um 
empreendimento com a marca de 
qualidade da Gabriel Bacelar, o Jardins 
Casa Forte contará com infraestrutura 
para o lazer. O prédio ainda é composto 
por 3 elevadores (2 sociais e 1 de serviço), 
interfones, central de Gás, antena coletiva 
TV/FM, esquadrias anodizadas, portões 
com comando eletrônico, jardins e paisa-
gismo.

O empreendimento, em fase de constru-
ção, fica localizado na rua Dona Rita de 
Souza, que fica entre duas importantes 
vias de acesso em Casa Forte. A avenida 
17 de Agosto e a Estrada do Encanamen-
to. A localização também tem outros atra-
tivos, como a proximidade com um centro 
de compras, restaurantes, petshops, co-
légios, o Museu do Homem do Nordeste, 
Sítio da Trindade e hospitais.

www.gabrielbacelar.com.brIm
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Decoração

ABontempo reuniu alguns dos talentosos 
profissionais da arquitetura pernambu-
cana, que vêm realizando projetos com 

os produtos da loja. Na pauta, a qualidade dos 
itens e as novidades mais marcantes de 2017. 
Cada um elencou suas preferências e por que 
a empresa faz a diferença em seu trabalho. Sai-
ba mais sobre a marca e os profissionais nas 
páginas seguintes. Outro destaque importante 
foi a participação dos escritórios Dubeux + Vas-
concelos e de Ana Cristina Cunha, na edição 

Serviço:

Recife | Av. Domingos Ferreira, 1248 
Boa Viagem | Recife-PE | (81) 3327.8002
www.bontempo.com.br

de 2017 da Casa Cor Pernambuco. Dois lindos 
projetos que atraíram a atenção dos visitantes 
e valem a pena serem relembrados.

Studioplan
Marina Gonçalves, Renata Magalhães e Vivian Santos

(81) 3053.5222
contato@studioplan.com.br

@studioplan

Indicar a Bontempo para nossos clientes é ter a certeza 
de que estão sendo acolhidos por uma empresa sólida, 

que prima desde o excelente atendimento em loja à 
fase final de entrega do produto. Destacamos sempre 

os tampos personalizados da linha Decorato, que 
imprimem identidade e dão personalidade aos móveis, 

sendo um diferencial no projeto.

Talento e 
Qualidade
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Decoração

Ponto 5 arquitetura
Av. Rep. do Líbano, 251, Emp. Riomar Trade Center, 

Torre 1, sala 1302, Pina, Recife-PE 
(81) 3105.2555 | www.ponto5arquitetura.com.br

ponto5arquitetura

A Bontempo é uma empresa que representa para nós a certeza da 
qualidade na execução de nossos projetos, uma empresa em que 
confiamos e não temos medo de indicar para nossos clientes, pois 

sabemos que seus sonhos serão concretizados conforme planejamos. 
Um grande diferencial que nos atrai, além da qualidade dos materiais, é 

a existência de uma modulação bastante flexível nas peças do mobiliário, 
que permite que a Bontempo execute nosso projeto sem necessidade 
de grandes adaptações. Além disso, temos à disposição uma variedade 

enorme de acabamentos, cores e texturas, que aliados à flexibilidade 
na modulação nos permite a execução de projetos bem personalizados, 

característica que não abrimos mão de dar aos nossos projetos.

Foto
s: 
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Daniela Pessoa e Fabíola Occenstein 
ArquitetasPE

(81) 9 9246.5192 / 9116.6969
Av. Cons. Aguiar, Emp. Ítalo Renda, 1748, sala 904

Boa Viagem, Recife-PE
www.arquitetaspe.com.br
@danipessoa_fabiolaocc

A maior importância da Bontempo nos nossos projetos é 
a possibilidade de criação. Nós temos essa liberdade na 
hora de pensar os nossos projetos. Contamos com um 
material de alto padrão, flexibilidade nas dimensões e 

uma alta gama de texturas Molti Colori e acabamentos.

12 | 13
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Decoração

Arquitetas Daniela Sá e Veruska de Paula
Projeto Único Arquitetura 

Empresarial Janete Costa, Rua Padre Carapuceiro, 968, 
Sala 303, Boa Viagem - Recife/PE 

(81) 3471.3681 | www.projetounico.arq.br

A Bontempo é uma parceira que faz toda diferença 
em nossos projetos, tem uma gama incrível de 

acabamentos dos quais gostaríamos de destacar o 
Legno Spazzolato Crema, super nobre em seu tom, 

permitindo a criação de ambientes singulares!

Fotos: M
arcelo M

arona

Kareny Melo e Marina Machado
Studio M2 Arquitetas

Rua Carneiro Pessoa, Nº162A, 1º andar
       @studiom2arquitetas
(81) 2123.7969 | 2123.7961

contato@studiom2arq.com

A Bontempo destaca-se primeiramente pela 
qualidade. A ausência de módulos juntamente com 

versatilidade de acabamentos nos possibilita ter 
uma maior liberdade de criação. Entre os materiais 
destacamos a infinidade de cores de Lacca. Não 
podemos deixar de destacar também o prazo de 
entrega confiável e montagem muito organizada.

14 | 15
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ACASACOR PE chegou em 2017 à sua 
20ª edição trazendo as melhores e mais 
atuais tendências de arquitetura, design 

de interiores e paisagismo. Durante pouco mais 
de 50 dias, a mostra ofereceu aos amantes e 
profissionais do décor a oportunidade de con-
ferir 45 ambientes inéditos assinados por gran-
des nomes do segmento no Estado. Dentre 
eles, o Living Sala de Leitura e a Cozinha Gour-
met Açúcar destacaram-se pela funcionalida-
de e modernidade com móveis da Bontempo. 
Repetindo o sucesso de 2016, a CASACOR PE 
voltou a ocupar o casarão tombado pelo Esta-

CASACOR PE 2017 trouxe 
móveis funcionais e modernos

do na Av. Rui Barbosa, 471, no bairro nobre das 
Graças, no Recife-PE, dessa vez com entrada 
pela rua Cardeal Arcoverde. As franqueadas 
da mostra, Carla Cavalcanti e Isabela Coutinho, 
optaram novamente pelo local pela sua impo-
nência e grande valor histórico de tradição e 
luxo. 

No ambiente Living e Sala de Leitura, projetado 
pelos arquitetos Luiz Dubeux e João Vasconce-
los, o foco foi combinar modernidade com um 
estilo atemporal, efeito obtido com os móveis 
da Bontempo. Já na Cozinha Gourmet Açúcar, 

Ana Cristina Cunha 
apresentou os últi-
mos lançamentos de 
móveis modulados 
da Bontempo em tons 
de branco e cinza, tra-
zendo modernidade e 
funcionalidade. “Técnica 
com personalidade são carac-
terísticas do projeto, que ganhou 
alma com um mobiliário funcional e 
moderno”, destacou a arquiteta.

Com a campanha “Foco no Essencial”, a 
maior e mais completa mostra do setor desa-
fiou, mais uma vez, renomados profissionais a 
surpreender os visitantes. O que é realmente 
essencial em arquitetura, design de interiores e 
paisagismo. “O design está mais perto das pes-
soas focando na necessidade do uso dentro 
do lar”, explicou o diretor de relacionamento e 
conteúdo da CASACOR, Pedro Ariel. 

Os projetos versaram sobre o que realmente é 
necessário para um ambiente fluir com acon-
chego e funcionalidade. “O essencial é aquilo 
que a gente precisa pra fazer a casa funcionar 
com bom gosto, tendência e criatividade. O ne-
cessário para criar conforto no ambiente”, ex-
plicou Isabela Coutinho. O masterplan levou a 
assinatura do arquiteto Mário Santos, que con-
cebeu o projeto inspirado no casal da família 
moderna. Inspirados na contemporaneidade, 
sem esquecer conforto e beleza, os ambientes 
da CASACOR PE de 2017 trouxeram a proposta 
de integração resgatando memórias afetivas 
e agregando a família atual em torno de sua 
convivência. 

Living e Sala de Leitura, 
projeto de Luiz Dubeux 
e João Vasconcelos

Cozinha Gourmet Açúcar, projeto de Ana Cristina Cunha 
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Le Chef Bistrô reúne o melhor 
da arquitetura e culinária 

Moderno, aconchegante e 
com uma culinária única. 
Assim é o Le Chef Bistrô, 

inaugurado recentemente no Reci-
fe para ser um restaurante diferen-
ciado. Fruto do desejo da chef Lu-
ciana Bacelar de compartilhar seu 
conhecimento gastronômico, enri-
quecendo um dos principais polos 
gastronômicos do Brasil, o local foi 
projetado pelos renomados arquite-
tos Turíbio Santos e Zezinho Santos. 
A arquitetura teve como ponto de 
partida a intenção de proporcionar 
uma versão atual dos tradicionais 
bistrôs.

O resultado é um ambiente intimis-
ta e com pegada arrojada. Entre os 
materiais, foram usados cimento 
queimado, madeira (MDF folhea-
do), espelhos e aço. Internamente 
são 200 m² com 70 assentos. Des-
taque também para as fotos histó-
ricas do Recife que enriquecem a 
decoração.

“Estamos muito felizes pela reper-
cussão positiva, preparamos tudo 
para oferecer muita qualidade para 
os clientes”, comenta a chef. Su-
cesso que tem como bases o talen-
to e a formação acadêmica. 

Ela é graduada pela escola de gas-
tronomia da faculdade DeVry/FBV. 
Luciana Bacelar, sob a consultoria 
da chef Taciana Teti, disponibili-
za no Le Chef Bistrô uma cozinha 
contemporânea e inovadora, com-
posta por pratos clássicos france-
ses revisitados e uma ampla carta 
de vinhos e coquetéis.

Serviço: Le Chef Bistrô
Av. Engenheiro Domingos
Ferreira, 1097, Boa
Viagem, Recife - PE
81 3129.6393
Horário de 
funcionamento: 
19h – 00h

Chef Luciana Bacelar 
preza pela qualidade 
no Le Chef Bistrô.

Filé de robalo 
com manteiga de 
amêndoas, musseline 
de mandioquinha e 
spagheti de abobrinha.

18 | 19Gastronomia
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SAINTE ALICE

Mais um grande lançamento residencial da 
Gabriel Bacelar aportará na Zona Norte 
do Recife. Localizado em um dos pontos 

privilegiados no bairro da Madalena, na rua En-
genheiro Leonardo Arcoverde, o edifício Sainte 
Alice foi planejado especialmente para atender 
à demanda de mercado da região. Dispondo de 
uma área total de 1.520 m² em uma única torre, o 
empreendimento contará com 76 unidades, sen-
do quatro apartamentos por andar. 

Os apartamentos da Gabriel Bacelar são amplos 
e totalmente flexíveis, – com 60 m² e dois ou três 
quartos. Além de sala de estar e jantar; WC social; 
WC serviço; cozinha; área de serviço; laje para ar 
condicionado modelo Split e varanda. “Com áre-
as comuns desenvolvidas pensando no conforto, 
segurança e bem estar dos moradores, o edifí-
cio consegue aliar sustentabilidade e desempe-
nho, buscando a plena satisfação dos usuários 
em uma experiência que é marca registrada dos 
empreendimentos da Gabriel Bacelar, com a as-
sinatura da Gama Arquitetura”, explica o arquiteto 
Sandro Guedes do escritório Gama Arquitetura, 
responsável pelo projeto. 

Área privilegiada próxima a academias, bancos, farmácias e 
supermercados, com padrão excelência da grife Gabriel Bacelar 
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O empreendimento também contará com hall so-
cial, dois elevadores de última geração, interfones, 
antena coletiva TV/FM, esquadrias de alumínio. 
Para a segurança dos futuros moradores o edifício 
será equipado com antecâmera de acesso aos pe-
destres e carros, escadas de emergências nos 19 
pavimentos, rampa de acesso para os veículos e 
guarita. Prezando pelo conforto e bem-estar da fa-
mília, a área de lazer é composta por piscina, deck, 
playground, salas multiuso com apoio de copa e 
WC’s acessíveis (feminino e masculino). 

“Projetar o Sainte Alice foi unir os requisitos de um 
público exigente e qualificado com os padrões de 
excelência da Gabriel Bacelar, conciliando necessi-
dades e desejo com qualidade técnica e estética”, 
comenta Sandro Guedes.

“Com uma linguagem contemporânea, o Sainte 
Alice se mostra clássico em sua estética, com con-
trastes marcantes de claros e escuros definindo 
uma fachada limpa e elegante”, complementa o 
arquiteto.

 www.gabrielbacelar.com.br
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Barcelona 
é puro 
Modernismo

Ímpar. Assim pode ser definida a arquitetura 
em Barcelona, famosa pelas construções 
que tornaram-se símbolos da cidade que 

é uma das mais emblemáticas da Espanha. 
Inconfundível, o estilo Art Nouveau (também 
chamado de modernismo catalão) da Cata-
lunha encanta os turistas que conhecem a 
Casa Batlló, o Palácio Güell e o Castelo dos 
Três Dragões. 

Os prédios são retrato de uma época em que 
a Europa saía do ortodoxo academicismo do 
século 19, rumo à estética da arte aplicada 
na indústria. A importância arquitetônica e 
histórica dessas construções chegou a ser 
reconhecida pela Organização das Nações 
Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 
(Uneso), que as declarou como patrimônio.

Um exemplo dessa relevância é a Casa Batlló, 
projetada pelo arquiteto Antoni Gaudí. Duas 
inspirações marcam o prédio. O teto repre-
senta o dragão da lenda de São Jorge, su-
geridas no efeito de escamas brilhantes da 
criatura mítica. O visual foi obtido combinando 
cerâmica e telhas vitrificadas. Já a fachada é 
colorida por flores, sua varanda possui forma-
to de curva. 

Já o Palácio Güell foi um dos pri-
meiros trabalhos de Gaudí, tendo 
sido encomendado pelo industrial 
Eusebi Güelli. O local, inaugurado 
durante a Exposição Mundial de 
1888, foi planejado para ser um 
prédio multiuso, dispondo de apar-
tamentos e mais áreas de exposi-
ções e de eventos. A limitada área 
física foi um desafio para Gaudí. 
Eram apenas 18 x 22 metros dispo-
níveis para construção. Atualmente, 
o Palácio é parada obrigatória em 
Barcelona.

O Parque Güell tem, entre seus 
atrativos, um banco formado por 
cerâmica colorida que circunda 
todo o local, além de oferecer uma 
vista panorâmica da cidade. Mes-
mo com todas essas construções, 
pode-se dizer que o grande traba-
lho da vida de Gaudí ainda não está 
terminado. Trata-se da Sagrada Fa-
mília, uma igreja monumental que 
está sendo construída em Barce-
lona desde 1882 por meio de do-
ações privadas e tem previsão de 
conclusão para 2026. 

O estilo arquitetônico da Sagrada 
Família é uma combinação de for-
mas góticas e modernistas, visto 
que Gaudí não é o autor original do 
projeto.

Mas nem só de Gaudí é feito o Art 
Nouveau na cidade espanhola. O 
arquiteto teve como professor Luís 
Domènech i Montaner, que por sua 
vez é considerado um dos moder-
nistas de maior destaque, sobretu-
do pela especialidade no uso do 
aço. Domènech também tem tra-
balhos reconhecidos como patri-
mônio pela Unesco, a exemplo do 
Palácio da Música Catalã e o Hospi-
tal Santa Creu e Sant Pau.Fo
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por conexões subterrâneas. Tudo 
isso está situado em um parque.

Barcelona também dispõe de um 
museu zoológico. Fica no Caste-
lo dos Três Dragões, construído 
em 1887 por Domènech. O uso de 
cerâmica na fachada é mais uma 
das características do modernismo 
catalão. Para desfrutar de toda a 
arquitetura Art Nouveau de Barce-
lona, existe a Rota do Modernismo. 
Criada no ano de 2005, ela é uma 
alternativa para conhecer mais de-
talhes desta cidade única.

O primeiro é marcado por uma atmosfera im-
pressionante. O interior do Palácio dispõe de vi-
trais nas paredes e teto, o que torna seu interior 
mais luminoso. Também há cerâmicas com pa-
drões naturais, outra marca do modernismo ca-
talão. E de frente para a plateia, um instrumento 
musical que não se vê todo dia: um suntuoso ór-

gão que voltou a funcionar após restauração 
realizada em 2004. 

O Hospital Santa Creu e Sant Pau já 
existia muito antes de Domènech, 
desde o ano de 1401. Porém con-
forme Barcelona foi crescendo nos 

séculos seguintes, a demanda por 
atendimento também aumentou. Então o 

arquiteto projetou uma obra-prima em seu 
lugar, sob os pontos de vista da eficiência e 

estética. O prédio principal assemelha-se a uma 
igreja, em uma clara referência ao cristianismo. 
Seguindo adiante, há os pavilhões interligados 
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GRAN PARC PREMIUM

Condomínio Clube desenvolvido  
para oferecer o melhor do bem -es-
tar para seus moradores, o Gran Parc 

Premium está pronto para morar no bairro 
do Rosarinho, no Recife, e tem unidades 
disponíveis para comercialização. Conforto 
e tranquilidade, fácil acesso e lazer com-
pleto ideais para os desejos de cada  mora-
dor, o empreendimento é mais uma marca 
de qualidade da Gabriel Bacelar.

Em sua composição, o Gran Parc Premium 
é formado por 2 torres, sendo 2 apartamen-
tos por andar (o que totaliza 60 unidades 
em cada uma delas e 120 ao todo) além de 
mais 2 modernos elevadores por torre. 

Conforto e comodidade no Rosarinho em até 113,25 m²
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O empreendimento possui 30 pa-
vimentos tipo, mais 2 vazados e 1 
térreo. Nos apartamentos, áreas de 
89,41 m² e 113,25 m² com 3 e 4 quar-
tos (1 e 2 suítes, respectivamente) 
e também 2 vagas de garagem. O 
entretenimento é outro destaque, 
com a área de lazer completa e 

tendo sido entregue  já decora-
da e equipada. Espaço fitness, 

salão de festas e de jogos, 
home cinema, brinquedote-

ca para as crianças, minicampo 
gramado, piscina que acompanha 

prainha e deck, além de playgrou-
nd, formam o espaço.

Excelência de projeto, valorização do 
imóvel, qualidade de acabamento e 
comodidade para o dia a dia dos mo-
radores, fazem parte do padrão de 
qualidade da Gabriel Bacelar. Tudo 
isso oferecido em um bairro privi-
legiado, marcado pela proximidade 
com escolas, centros comerciais, 
padarias, parques, restaurantes, ba-
res e serviços, e mais facilidade de 
acesso por meio de avenidas e ruas 
importantes. Atrativos imperdíveis e 
localização privilegiada que apenas 
a GB consegue reunir em um único 
empreendimento.
www.gabrielbacelar.com.br
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Energia fotovoltaica 
mais presente

Quatro milhões de vezes. Essa é a quantidade 
de energia produzida anualmente pelo sol 
e que é superior ao montante consumido no 

mundo. Para usufruir desse potencial, os edifícios re-
sidenciais e comerciais estão cada vez mais integra-
dos à matriz fotovoltaica, sendo tendência no Brasil e 
em outros países. A redução na conta de eletricidade é 
uma das vantagens dos painéis fotovoltaicos, que tam-
bém repercutem na responsabilidade ambiental e até 
na arquitetura. 

Recentemente um novo atrativo entrou em cena: o 
sistema BIPV (Building-Integrated Photovoltaics), que 

integra os painéis solares ao conjunto arquitetônico da 
construção. Essa novidade torna a instalação de pai-
néis de energia solar ainda mais atrativa sob o ponto de 
vista da arquitetura. Até pouco tempo atrás, os equipa-
mentos se sobressaíam no visual do prédio, tornando-
se evidentes. 

Agora o material pode ser opaco, transparente e fino 
transparente. Para o interior dos prédios, o BIPV é van-
tajoso por oferecer controle de luminosidade, isola-
mento sonoro e térmico. Também é possível escolher 
películas de diferentes cores fotovoltaicas, o que tam-
bém contribui visualmente.

Após o custo da instalação, a conta de energia 
é reduzida de maneira significativa, em alguns 
casos chega a ficar zerada. O investimento 
em painéis fotovoltaicos costuma trazer 
retorno entre 6 e 12 anos. Já a vida útil 
das placas é de 25 anos, em média. 
Dessa maneira, prédios que dispõem 
de sistemas fotovoltaicos geram uma 
economia constante.

O empresário sul-africano Elon Musk, proprietá-
rio da montadora de carros elétricos Tesla, está 
apostando na energia solar. Nos Estados Unidos, 
o futuro centro de produção de baterias da mar-
ca terá área de 51 hectares e todo o telhado será 
coberto por painéis solares. Também há projetos 
semelhantes na Austrália e Dinamarca.

No Recife, cada vez mais prédios e casas estão 
recebendo placas fotovoltaicas. A capital per-
nambucana, inclusive, possui outras iniciativas de 
incentivo à sustentabilidade. 

No ano de 2015 foi aprovada uma lei que prevê 
a implantação dos “telhados verdes” em novas 
construções. Trata-se de uma camada de vege-
tação sobre a cobertura de prédios residenciais 
e não-habitacionais. O objetivo é reduzir as regi-
ões mais quentes da cidade, chamadas de “ilhas 
de calor”, transformando dióxido de carbono em 
oxigênio.

Responsabilidade   
ambiental 
e marketing
Reduzir a quase zero uma despesa fixa como a energia 
elétrica representa uma grande vantagem competitiva 
para as empresas. Porém sob o ponto de vista ambiental e 
de marketing, as vantagens são ainda maiores. 

O caminho é apenas um: diversificar. As crises na produ-
ção de energia nos anos 2001 e 2013 comprovaram que a 
matriz energética brasileira - majoritariamente hidrelétri-
ca - precisa aproveitar outras potencialidades. E há como 
fazer isso. Recentemente foi lançado o Programa de De-
senvolvimento da Geração Distribuída de Energia Elétrica 
(ProGD), para estímulo da geração de energia a partir de 
placas solares dentro das unidades consumidoras.

O Brasil possui potencial ainda inexplorado para capturar a 
luz do sol e, através das células fotovoltaicas, convertê-la 
em energia elétrica. Apostar na energia fotovoltaica é uma 
demonstração de preocupação com o meio ambiente e 
de atitude para melhorar essa situação. Empresas que in-
vestirem nesse setor poderão ter ganhos na sua imagem 
corporativa perante a sociedade e o mercado financeiro.
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Com o advento da lei 13.465/2017 que alterou o 
Art. 216-A da lei 6.015/1973 foram aperfeiçoados 
os procedimentos para reconhecimento de usu-

capião de imóveis nos cartórios de registro de imóveis. 
Todos atos que garantem o direito de propriedade po-
dem ser formalizados diretamente no registro de imó-
veis onde estiver localizado o imóvel objeto de usuca-
pião. O reconhecimento de usucapião era processado 
unicamente pelo judiciário, mas o legislador permitiu 
que o mesmo possa tramitar também pela via extrajudi-
cial. Em termos de custos não vislumbramos vantagem, 
contudo, haverá maior celeridade.

A legislação brasileira disciplina atualmente seis moda-
lidades de usucapião autônomas, porém, alguns juristas 
com base em desdobramentos identificam até sete mo-
dalidades. Atualmente existem no direito brasileiro as 
seguintes modalidades de usucapião:

Usucapião extraordinária, usucapião ordinária, usuca-
pião especial urbana, usucapião especial rural, usuca-
pião coletiva e usucapião por abandono do lar.Em todas 
modalidades o requisito essencial para o seu reconhe-
cimento consiste na posse sem interrupção, possuir o 
imóvel como seu, sem oposição alguma, sempre de for-
ma mansa e pacífica. Eis porque a usucapião é também 
denominada “prescrição aquisitiva”. Assim, havendo 
posse por certo lapso temporal, definido em lei, haverá 
então autorização legal para aquisição da propriedade 
do imóvel objeto da usucapião.

Em todas modalidades de usucapião poderá o possui-
dor acrescentar à sua posse a dos seus antecessores, 
desde que todas sejam contínuas e pacíficas e, no caso 
da usucapião ordinária, haja justo título e boa-fé.
Entretanto, no que diz respeito aos prazos de posse, 
contínua e incontestável, existem variações pertinentes 
a cada modalidade de usucapião.

Na usucapião extraordinária o prazo é de 15 anos para 
aquele usucapiente que possuir o imóvel como seu, 
sem interrupção e oposição, independente de título e 
boa fé, podendo o prazo ser reduzido para 10 anos se 
o usucapiente houver estabelecido no imóvel sua mo-
radia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de 
caráter produtivo. (Art. 1238 do CC)

Na usucapião ordinária o prazo é de 10 anos para aquele 
usucapiente que possuir o imóvel contínua e incontes-
tavelmente, podendo o prazo ser reduzido para 5 anos 
se o imóvel foi adquirido, onerosamente, com base no 
registro constante do respectivo cartório, cancelada 
posteriormente, desde que os possuidores nele tiverem 
estabelecido a sua moradia, ou realizado investimentos 
de interesse social e econômico. (Art. 1242 do CC).

Na usucapião especial urbana o prazo é de 5 anos para 
aquele usucapiente que, interruptamente e sem oposi-
ção, possuir o imóvel de até 250 m² para sua moradia ou 
de sua família, desde que não seja proprietário de outro 
imóvel urbano ou rural. (Art. 1240 do CC)

Na usucapião coletiva, áreas urbanas com mais de 
250 m², ocupadas por população de baixa renda para 
sua moradia, por cinco anos, ininterruptamente e sem 
oposição, onde não for possível identificar os terrenos 
ocupados por cada possuidor, são suscetíveis de serem 
usucapidas coletivamente, desde que os possuidores 
não sejam proprietários de outro imóvel urbano ou rural. 
(Estatuto das Cidades)

Temos ainda a usucapião rural cujo fundamento está 
contido no Art. 1239 do CC, atribuída àquele que, não 
sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua 
como sua, por 5 anos ininterruptos, sem oposição, área 
de terra em zona rural não superior a 50 hectares, tor-
nando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, 
tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade.

Aquele que exercer, por dois anos ininterruptamente e 
sem oposição, posse direta, com exclusividade, sobre 
imóvel urbano de até 250 m² cuja propriedade divida 
com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou 
o lar, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, 
adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que não seja 
proprietário de outro imóvel urbano ou rural. (Art. 1240-A 
do CC)

Em todas as modalidades apontadas encontramos a 
busca pelo sentido social da propriedade.
Entretanto, não será reconhecida a usucapião nos casos 
seguintes:

a) Do herdeiro daquele cujo nome consta no re-
gistro de imóveis como titular do imóvel objeto da 
usucapião.
b) Da unidade autônoma não regularizada (ausên-
cia da convenção de condomínio, incorporação 
imobiliária)
c) De imóvel cujas metragens, área e testada forem 
menores que a mínima permitida por lei municipal, 
bem como imóvel com tamanho inferior à fração 
mínima estabelecida pelo INCRA.

No intuito de facilitar e acelerar a tramitação de todos 
atos necessários à formalização da usucapião o legis-
lador estabeleceu na lei os documentos essenciais ao 
reconhecimento de usucapião, dentre os quais desta-
camos:

a) Ata Notarial, a ser lavrada em cartório de notas da 
mesma comarca do imóvel. Este documento será 
lavrado por solicitação do possuidor e nele deverão 
constar todas informações inerentes ao imóvel com 
suas benfeitorias, se houver, identificação de todos 
elementos pertinentes à posse, qualificação com-

pleta do requerente, dos proprietários dos imóveis 
confrontantes, bem como de pessoas que dete-
nham informações acerca da posse, promovendo-
se inclusive a transcrição de documentos pertinen-
tes à prova das alegações do usucapiente;
b) Planta do imóvel, identificando suas benfeitorias 
e imóveis confrontantes, acompanhada de memorial 
descritivo, assinados por profissional habilitado, com 
anotação de responsabilidade técnica no CREA;
c) Todo e qualquer documento que comprove a pos-
se e seu tempo, tais como: impostos pertinentes ao 
imóvel, contas de água e energia, notas fiscais de 
materiais adquiridos para reforma ou ampliação do 
imóvel, nas quais deverá constar o endereço do imó-
vel, bem como quaisquer outros que comprovem a 
posse do imóvel pelo usucapiente;
d) Certidões negativas dos feitos ajuizados na justi-
ça estadual e federal, relativamente ao usucapiente, 
bem como àquele em cujo nome o imóvel objeto 
da usucapião consta registrado, atestando que não 
existem ações judiciais que possam afetar a proprie-
dade ou a posse do imóvel objeto da usucapião; 
e) Nome e endereço dos proprietários dos imóveis 
confrontantes para efeito de notificação dos mes-
mos pelo competente cartório de imóveis. Aqueles 
titulares de imóveis confrontantes que não forem 
encontrados terão de ser notificados por edital.
f) Outros documentos reputados importantes para 
comprovar a posse e o tempo desta
g) Outros que venham a ser exigidos pelo registrador
h) Haverá publicação de edital em jornal de grande 
circulação para a ciência de terceiros eventualmente 
interessados
i) Havendo eventual impugnação fundamentada ao 
pedido de reconhecimento da usucapião o registra-
dor tentará conciliar as partes, não havendo acordo 
remeterá os autos do processo ao juízo competente.

Aires da Rocha Fernandes
Sócio fundador da 
sociedade Aires 
Fernandes Advogados
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Usucapião
Reconhecimento pela via extrajudicial
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A arquitetura 
icônica de 
Tom Wright 

Poucos arquitetos conseguem ter seus 
nomes diretamente ligados a projetos 
que idealizaram. O britânico Tom Wri-

ght faz parte deste seleto grupo. Graduado 
em 1983 na Universidade de Kingston, na In-
glaterra, ele iniciou uma carreira meteórica. 
Ocupou cargos de direção nos escritórios 
onde trabalhou, desenvolveu trabalhos icôni-
cos ainda jovem e depois abriu a sua própria 
firma. Mais do que isso, o arquiteto idealizou 
projetos que estão tornando-se símbolos de 
suas cidades anfitriãs. Wright tem 59 anos de 
idade. Quando tinha apenas 36, começou a 
desenhar seu mais famoso projeto, o Hotel 

ferenciada, abrangendo 
desde compactas até du-
plex de luxo. Na província de 
Phu Yen, no Vietnã, o arquiteto 
projetou um complexo voltado para 
o crescimento sustentável e a integra-
ção comunitária. O projeto, inspirado na 
beleza natural da região, inclui hotéis, 
resort, comunidades vivendo em aldeia, 
residências privadas e uma marina. Atu-
almente Wright possui seu próprio es-
critório, intitulado WKK em referência 
ao seu sobrenome e ao de seus sócios 
(Hakim Khennouchi e Geku Kuruvilla 
George). Seus projetos também incluem 
países como Austrália, Irã e Indonésia.

ch. São 26 andares de altura em forma-
to de onda, 598 quartos com vista para 
o Torre das Arábias, além de 16 restau-
rantes, clube esportivo, spa, centro de 
conferências, auditório e marina.

Na Ásia, o britânico desenvolveu dois projetos mar-
cantes em diferentes países. Bangcoc, na Tailândia, 
recebeu a Millenium Residence, cuidadosamente 
projetada para que cada um dos 604 apartamentos 
tivesse vista para três lados. As quatro torres pos-
suem 53 andares (200 metros de altura) e foram 
construídas ao longo de um eixo central curvo. 

Cada uma delas foi construída sobre grandes colu-
nas estruturais, o que faz com que os apartamentos 
tenham uma vista panorâmica do lago em frente 
ao Centro Internacional de Convenções Queen Si-
rikit. Internamente, as unidades têm metragem di-

Torre das Arábias [ou “Burj Al Arab”], em Dubai. O 
briefing do cliente foi direto: criar um ícone para 
a maior cidade dos Emirados Árabes da mesma 
forma que Paris tem a Torre Eiffel e Sydney dis-
põe da sua Casa de Ópera. O design que lembra 
a vela de um barco tornou-se uma das imagens 
mais reproduzidas quando se fala em Dubai. O 
hotel, primeiro sete estrelas do mundo, tem 321 
metros de altura e 202 suítes de luxo.

O Hotel Torre das Arábias foi construído durante 
seis anos, até 1999, período no qual Wright viveu 
em Dubai. Mas antes de deixar a cidade, o arqui-
teto projetou outro ícone: o Hotel Jumeirah Bea-Fo
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SAINT EDUARDO
Espaço e comodidade na Encruzilhada

Muito lazer e conforto aguardam os futuros mora-
dores do Condomínio Saint Eduardo, um empre-
endimento com o padrão Gabriel Bacelar. Ainda 

é possível aproveitar a comodidade que será oferecida, 
as últimas unidades estão sendo comercializadas. O pré-
dio tem previsão de entrega para o 2º semestre de 2018 
e está situado no bairro da Encruzilhada, atrativo pela 
proximidade de comércio, escolas, gastronomia e vias de 
acesso para todo o Recife.

O Edifício Saint Eduardo está situado na rua Nossa Se-
nhora da Pompéia e é formado por 1 torre com 35 pa-
vimentos tipo, em cada um deles haverá 2 unidades, 
totalizando 70 ao todo. Internamente são 149 m² de 
área útil, com 4 suítes (das quais 2 são reversíveis), 2 e 
3 vagas de garagem. 

Os apartamentos possuem varanda, sala de estar/
jantar, cozinha/área de serviço, circulação, local para 
ar-condicionado split, depósito, lavabo, 1 BWC de ser-
viço. Para desfrutar dos momentos de entretenimento, 
a área de lazer foi projetada para oferecer uma super 
estrutura, com espaço festas, piscina, playground, 
minicampo, espaço grill, fitness e brinquedoteca. 
A infraestrutura do Saint Eduardo será equipada 
com 3 modernos elevadores (2 sociais e 1 de 
serviço), interfones, central de gás, antena 
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TV/FM, esquadrias anodizadas, portões com coman-
do eletrônico, jardins e paisagismo, circulação, ante-
câmara, escada de emergência, 02 poços de eleva-
dores sociais, poço de elevador de emergência e 
poço do shaft. Ao todo, o terreno do empreen-
dimento é de mais de 2 mil m².

www.gabrielbacelar.com.br
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Londres terá piscina 
transparente entre 

prédios de luxo

Imagine-se preparando para ir nadar. Você se 
dirige em direção à piscina na cobertura do 
prédio, pula na água e, já submerso, vê 35 me-

tros abaixo de si a cidade de Londres, com seus 
moradores e carros transitando normalmente. A 
cena surreal será realidade em breve. Estão sen-
do construídos na cidade os edifícios Embassy 
Garden, dois prédios de luxo que serão interli-
gados por uma piscina transparente, localizada 
no 10º andar. Será a 1ª no mundo, segundo os 
arquitetos responsáveis.

Ela terá cinco metros de largura, três de profun-
didade e permitirá aos moradores nadar entre 
os prédios, indo de um a outro. Situada perto 
do Rio Tâmisa (cartão-postal londrino), a piscina 
será um atrativo a mais para os futuros morado-
res, visto que eles terão uma vista panorâmica 

Onome e a proposta com-
b i n a m p e r f e i t a m e n t e .                           
A equipe de futebol ingle-

sa Forest Green Rovers (em tradu-
ção livre, “Rovers Floresta Verde”) 
terá o 1º estádio 100% construído 
em madeira no mundo. Quase todo 
o material virá de fontes sustentá-
veis. O escritório Zaha Hadid Archi-
tects (ZHA) venceu concurso inter-
nacional para projetar a nova casa 
do time, que tem forte tradição ru-
ral. Mais de 50 escritórios em todo 
o mundo participaram da disputa. O 
diretor do ZHA, Jim Heverin, expli-
cou o projeto. “A Forest Green Ro-
vers tem uma visão holística para o 
terreno, visando manter suas qua-
lidades rurais e oferecendo novos 
equipamentos para a cidade.” 

“Tendo o estádio como peça cen-
tral, o projeto cria um novo espa-
ço público com uso recreativo e 
ocupacional, permitindo que todo 
o terreno contribua para a cidade 
- não só nos dias de jogo, mas ao 
longo de todo o ano”, disse em en-
trevista ao site Arch Daily. Quando 

– e exclusiva - da capital da Inglaterra. O projeto 
prevê a instalação de um vidro com 20 cm de 
largura para garantir a segurança da estrutura. 
Também haverá um bar, spa e laranjal no último 
pavimento. Para quem preferir apenas caminhar 
de um prédio a outro, haverá ainda uma ponte. 

O projeto da piscina é do escritório de arquite-
tura Arup Associates, que a idealizou para asse-
melhar-se a um aquário. Engenheiros também 
participaram da elaboração. Segundo os res-
ponsáveis, a estrutura transparente é decorrente 
de avanços tecnológicos recentes. Os arquitetos 
também acrescentaram que a experiência será 
como a de “flutuar” no centro de Londres. 
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finalizado, a casa da equipe inglesa 
terá capacidade para 10 mil pes-
soas e a menor concentração de 
carbono entre todos os estádios no 
mundo. 

A madeira estará presente em par-
tes como a estrutura, a cobertura 
e os elementos de sombreamen-
to. Outra novidade é que o estádio 
será coberto, porém de forma iné-
dita. Uma membrana transparente 
vai cobrir o equipamento esportivo, 
de maneira a beneficiar o cresci-
mento da vegetação, “minimi-
zar as sombras muito duras 
para jogadores” e reduzir 
o volume da constru-
ção na paisagem.

Primeiro estádio de madeira 
para equipe de futebol será 

construído na Inglaterra
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EDIFÍCIO 
ADDRESS
Lazer e praticidade 
em área privilegiada 
de Boa Viagem

Próximo a centros comerciais, restaurantes, vias 
de acesso, colégios e a um dos melhores pon-
tos da praia de Boa Viagem, o edifício Address é 

mais um lançamento da grife Gabriel Bacelar no Recife.
O empreendimento reúne o melhor do lazer, comodi-
dade e praticidade. Está situado estrategicamente na 
rua Amazonas.

Por se tratar de um terreno localizado no meio de 
quadra, próximo ao mar, de orientação leste, a arqui-
teta Cristiana Correia de Araújo adotou como conceito 
primordial a preocupação com a ventilação e melhor 
aproveitamento do potencial construtivo, que por sua 
vez, gerou uma volumetria de excelente efeito visual 
e forma plástica. Através da utilização das esquadrias 
em alumínio anodizado na cor branca e vidros verdes, 
abstraiu-se a necessidade de colorir o prédio, ficando 
assim com uma leitura unificada de suas formas. O edi-
fício Address possui uma área total de 3.066,80 m² 
distribuídos em 01 pavimento térreo, 13 pavimentos 
tipo, estes com 02 plantas diferenciadas à disposi-
ção do cliente. 

O pavimento térreo, com pé-direito alto, possui uma 
área coberta de 210,65 m², onde distribuem-se, além 
das garagens, uma portaria com estar, guarita com ba-
nheiro e uma entrada humanizada pelos seus jardins. 
O Address é composto por 1 torre com 51 apartamen-
tos projetados para oferecer conforto e praticidade 
aos moradores. Cada unidade possui 2 quartos (sendo 
1 suíte), varanda, sala de estar/jantar, área de circula-
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ção, BWC social, cozinha, área de serviço e local para 
instalação de ar-condicionado split. Para desfrutar dos 
momentos de lazer, a Gabriel Bacelar projetou um pa-
vimento inteiro dedicado ao entretenimento.

Localizado no topo do edifício para que os moradores 
possam desfrutar da vista, o espaço conta com piscina 
e deck, espaço gourmet, espaço fitness, WC feminino 
acessível e WC masculino acessível, além de terraço 
descoberto. A infraestrutura do Address ainda conta 
com 2 elevadores, hall de entrada, hall social/estar, 
hall de serviço, estacionamento, local para gás, inter-
fones, guarita antena coletiva TV/FM, esquadrias de 
alumínio, entre outros itens. O empreendimento será 
construído em um terreno de 1.152,00 m².

www.gabrielbacelar.com.br
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Um novo espaço
de relacionamento

Reunir os amigos em casa e preparar uma refeição prática na 
varanda gourmet é um programa que cada vez mais pessoas 
fazem. O ambiente é fácil de ser equipado e bastante charmo-

so, ideal para momentos de descontração. Os petiscos são uma boa 
pedida para usufruir desses espaços. Aqui trazemos duas receitas sa-
borosas e fáceis de preparar: panqueca japonesa dorayaki e frango 
crocante com molho rosê.

O frango crocante também é prático e saboro-
so. Acompanhado de molho rosê, o prato fica 
ainda melhor para servir os convidados. Ótimo 
para ser acompanhado por bebidas à tarde, 
por exemplo.

• Ingredientes: 2 limões espremidos; 300 g de 
batatas cortadas em lascas; ½ cálice de vinho 
branco; 1 pacote de queijo ralado; 500 ml de 
molho rose; 1 unidade de pão italiano picado; 
1 xícara (chá) de maionese; 1 kg de coxa e so-
brecoxa; 2 colheres (sopa) de ervas secas; e 
Sal e pimenta-do-reino a gosto.

• Modo de preparo: use uma vasilha para tem-
perar o frango com o limão e o sal. Leve para 
ferver em uma panela com água durante 20 
minutos. Escorra a água e acomode os peda-
ços do frango em um refratário. Em seguida, 
ferva as batatas até ficar no estado Al dente 
e reserve. 

• Acrescente no frango, o cálice de vinho bran-
co e acerte o sal. Cubra com o molho rosê a 
maionese e as batatas. Salpique o pão italiano, 
o queijo ralado e salpique as ervas secas, e 
leve ao forno para dourar por 45 minutos. 

A panqueca dorayaki é um doce versátil, formado por 
duas partes que podem receber vários tipos de re-
cheios no meio. Entre eles está o de creme, que va-
mos ensinar. Também existem os de nutela, chantili 
com morangos, creme de castanha, creme de batata 
doce e chocolate. Pode-se misturar dois ou mais tipos 
de recheio.

• Ingredientes da massa: 6 ovos (dos quais 3 gemas são 
usadas para o creme, 3 gemas para a massa. As 6 cla-
ras são batidas em neve); 2 copos de farinha de trigo, 
1 colher de sopa de manteiga; 1 colher de sopa de fer-
mento em pó; 1 copo de leite;

• 1 xícara de açúcar; 1 colher de chá de Mirin (um tipo de 
saquê adocicado); 1 colher de chá de molho de soja; e 
2 colheres de chá de mel;

• Modo de preparar a massa: Misture a margarina com 
as 3 gemas, depois adicione os demais ingredientes e 
misture bem. Ponha as claras em neve incorporando
-as à massa (mexendo levemente para a massa ficar 
aerada). Você pode usar formas próprias ou fritar em 
uma frigideira pequena antiaderente e bem quente, 
como se fosse uma panqueca.

• Ingredientes do creme: 1 lata de leite; 2 colheres de 
sopa de Maisena peneirado; 3 gemas; 1 colher de chá 
de essência de baunilha; e 1 lata de leite condensado.

• Modo de preparar o recheio: Leve todos os ingredien-
tes ao fogo, mexendo continuamente até engrossar. 
Para terminar, basta colocar no meio de duas panque-
quinhas, apertando de leve as bordas. 

Panqueca 
dorayaki

Frango crocante 
com molho rosê
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Prédios 
evoluem 
para centros 
de convivência

Lazer já foi sinônimo de ir a um 
clube no final de semana para 
usufruir de piscina, sauna, 

restaurante e quadra esportiva. 
Atualmente, o conceito de morar 
evoluiu e as famílias podem apro-
veitar todo esse conforto na como-
didade de onde moram, no dia e 
horário desejados. Os edifícios re-
sidenciais estão se transformando 
em centros de convivência ainda 
mais equipados do que os clubes 
sociais foram. 

Piscinas de variados formatos e 
dimensões, brinquedoteca para 
crianças e quadras poliesportivas 
fazem parte dessa evolução. Esses 
prédios modernos também costu-
mam oferecer spa, área verde, aca-
demia, salão de festas, área para 
churrasqueira, espaço para babás 
passearem com crianças, e até ter-
raço panorâmico para ver a cidade 
por um ângulo novo. Viver bem vi-
rou sinônimo de usufruir do melhor 
que a vida tem a oferecer sem pre-
cisar sair de casa.

Em cada empreendimento que lan-
ça, a Gabriel Bacelar incentiva essa 
tendência. O padrão de qualidade 
da construtora está presente para 
oferecer aos seus clientes os me-
lhores momentos no conforto de 

um GB, abrangendo desde aparta-
mentos do tipo Home Service até 
unidades com 3 e 4 quartos.
Além de migrar de clubes 
para prédios, a área de la-
zer também mudou de 
status. Antigamente 
considerado um 
e s p a ç o d e 
luxo, hoje ele 
é considerado 
como diferen-
cial para investido-
res e moradores. 

Já do ponto de vista da ci-
dade, os prédios evoluíram 
para centros de convivência de-
vido ao cotidiano cada vez mais 
corrido. Falta tempo para grande 
parte das pessoas frequentarem 
academias, irem a festas e passe-
arem em parques, por exemplo. A 
saída é oferecer tudo em um mes-
mo lugar para um público variado. 
Casais sem e com filhos, solteiros 
e idosos são alguns tipos de clien-
tes que aproveitam tudo o que os 
edifícios têm a oferecer como cen-
tros de convivência. Solução atrati-
va para moradores, investidores e 
empresas.
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EDIFÍCIO DUETTO
Área verde e tranquilidade próxima às 
avenidas Agamenon Magalhães e Norte

Tranquilidade, área verde e proximi-
dade de centros comerciais, bancos 
e farmácias. Esses são alguns dos 

atrativos do Edifício Duetto, situado no 
bairro do Torreão. Qualidades presentes 
no padrão de excelência Gabriel Bacelar 
desde a concepção inicial. O empreendi-
mento, já entregue equipado e decorado, 
está pronto para morar e com as últimas 

unidades disponíveis para comerciali-
zação.

O Edifício Duetto é formado 
por 2 torres, com 21 pavimen-
tos-tipo e 168 unidades no to-

tal. Cada apartamento dispõe de 
salas de estar e jantar, circulação, 

2 dormitórios, sendo 1 suíte, varan-
da, cozinha, BWC social, área de servi-
ço e 1 vaga na garagem. Está localizado 
na rua Cândido Lacerda, esquina com a 
rua Othon Paraíso e próximo às avenidas 
Norte e Agamenon Magalhães, duas vias 
de acesso fundamentais para o desloca-
mento no Torreão.
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As unidades possuem áreas úteis de 55,47 m² e 56,58 m². 
Para a área de lazer, o edifício traz piscina adulto e 
infantil com deck, salão de festas, fitness, sala de jo-
gos, playground, minicampo gramado e churrasquei-

ra. Além disso, o Duetto dispõe de 2 elevadores (1 
social e 1 de serviço para cada torre), jardins e 

paisagismo, interfones, antena coletiva TV/
FM, esquadrias anodizadas e portões com 

comando eletrônico. 

De acordo com Verônica Nume-
riano, arquiteta que desenvol-

veu o projeto do Duetto, a 
localização privilegiada, a uti-

lização dos espaços e o apro-
veitamento total do potencial de 

construção no terreno foram quali-
dades importantes para a concepção 

do empreendimento. 
 

“A arquitetura do Duetto parte do essencial, 
sem perder, contudo, a funcionalidade e a beleza. 

As torres gêmeas vão marcar a paisagem, valorizando 
ainda mais o bairro do Torreão”, diz Verônica.

www.gabrielbacelar.com.br
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A vista de Cartão Postal que 
escolhemos para esta edição é do 
Edifício Duetto, que já está pronto 
para morar. São 2 torres com 
unidades que dispõem de todo o 
conforto interno e área de lazer 
já equipada. Empreendimento de 
localização privilegiada no 
tranquilo bairro do Torreão, 
próximo às avenidas Agamenon 
Magalhães e Norte.

Rua Cândido Lacerda, 221, 
Torreão, Recife/PE

50 | 51Cartão-Postal

Um olhar 
sobre a 
cidade



EDIFÍCIO SAINTE MARIE
Conforto, lazer e segurança na Encruzilhada

Aopção ideal para quem bus-
ca apartamentos residenciais 
compactos é o Edifício Sainte 

Marie, pronto para morar e situado 
no bairro no bairro da Encruzilhada e 
próximo a centros de serviço, comér-
cio e vias de acesso importantes. O 
empreendimento foi projetado para 
atender às necessidades dos mo-
radores, dispondo de área de lazer 
bem equipada. E é possível aprovei-
tar todas essas facilidades, visto que 
restam poucas unidades disponíveis 
para comercialização.

O Sainte Marie é composto de 1 tor-
re, possui 20 pavimentos (sendo 17 
pavimentos-tipo), 4 apartamentos 
por andar, o que totaliza 68 uni-
dades. Os apartamentos possuem 
áreas de 58 m² e 61,25 m², de acor-
do com as terminações de planta e 
dispõem de, respectivamente, de 2 
quartos (1 suíte) e 3 quartos (1 suí-
te), sala para 2 ambientes, varanda, 
circulação, WC social, cozinha, área 
de serviço e 1 ou 2 vagas de esta-
cionamento. Está situado na rua Dr. 
José Maria.

A área de lazer fica na cobertura, 
trazendo privacidade para os mo-
radores, e é equipada com salão 
de festas/eventos com copa e bar, 
piscina adulta e infantil com deck, 
sauna, local para churrasqueira, 
espaço de convivência e upper 
lounge. A acessibilidade é outro 
destaque em todo o Sainte Marie, 
englobando os WCs, piscina, sauna 
e deck. 

Na infraestrutura, o Sainte Marie 
dispõe de 3 pavimentos para ga-
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ragem, 2 modernos elevadores (sendo 1 
social e 1 de serviço), recepção 24 horas, 
central de gás, interfones, antena cole-
tiva TV/FM, esquadrias anodizadas, jar-
dins e paisagismo, portões com coman-
do eletrônico e guarita de segurança 
protegida.

“O Sainte Marie é um produto com apar-
tamentos do tipo compacto para aten-
der à necessidade local e possui planta 
versátil que pode oferecer opções de re-
forma para adaptação de diversos pro-
gramas de necessidades, garantindo o 
conforto e a segurança de uso de todos 
os moradores”, explica a arquiteta Maria 
Júlia Barbosa, responsável pelo projeto 
arquitetônico do empreendimento. 

Segundo ela, a volumetria da edificação 
atende aos padrões construtivos carac-
terísticos da Gabriel Bacelar, a exemplo 
do uso de linhas retas, esquadrias anodi-
zadas na cor bronze com o uso de vidros 
verdes, respeitando o recuo das edifica-
ções vizinhas, com destaque na paisa-
gem e ventilação permanente garantida.

www.gabrielbacelar.com.br
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Razão e 
sensibilidade 
no vestir  

Lenny Niemeyer iniciou sua 
carreira de estilista em 1979, 
produzindo biquínis para gri-

fes como Fiorucci, Bee, Richards e 
Andrea Saletto. Em 1991, Lenny de-
cidiu criar sua própria marca e abrir 
sua primeira loja em Ipanema, no 
Rio de Janeiro. O lifestyle carioca é 
característica marcante das peças 
criada pela estilista, que produz, 
além dos biquínis e maiôs, moda 
pós-praia, com roupas, bolsas e sa-
patos.

Na busca por espiritualidade, Len-
ny se deparou com o futuro. Ele 
é geométrico, leve e austero. E 
em sua coleção desfilada na São 
Paulo Fashion Week para o verão 
2017/2018, trouxe a sua marca im-
pregnada em todas as peças.  

Capturando o espírito do momen-
to, onde a busca por um sentido 
na vida é tão recorrente, a estilista 
buscou entender a espiritualida-
de através da arte. Após conversar 
com galeristas, descobriu o tra-
balho das artistas místicas suecas 

Emma Kucz e Hilma Af Klint, que 
viveram no final do século XIX. 
 
Incompreendidas no seu tempo, 
organizavam cultos para demons-
trar a sua arte e suas formas até 
então desconhecidas eram criadas 
com a ajuda de ‘forças maiores’. 
Elas usavam pêndulos para pintar 
com uma assimetria que parece 
impossível de ser feita por um ser 
humano. 

O desfile no final é uma homena-
gem a essas mulheres. À força e 
beleza que trouxeram e também a 
toda incompreensão que viveram. 
Existe muito pouco registro sobre a 
vida delas. O processo de pesqui-
sa de Lenny foi como uma caça ao 
tesouro. Seguiu pistas, conheceu 
pessoas no caminhos que foram 
cedendo informações e no final se 
transformaram em uma coleção 
emocionante e poética. 

As roupas, cada vez mais presentes 
no trabalho da estilista, são gran-
des telas. Nos maiôs, um trabalho 

meticuloso de alta-costura com ro-
lôtes, fios lycra costurados um a um 
no corpo das modelos que repre-
sentam os traços das artistas, assim 
como as estampas geométricas 
que permearam todo o desfile. 

Lenny desfilou sua moda praia com 
botas nude, desenvolvidas para o 
desfile especialmente por Santa 
Lolla. Entre os destaques, vestido 
com inúmeras pontas, capas esvo-
açantes, vestidos com fendas late-
rais em ambos os lados, maiô com 
gola rolê e estampa que forma um 
mosaico geométrico, jumpsuit fu-
turista e até um hoodie de seda. 

No final, a inspiração no passado 
trouxe uma estética extremamente 
futurista. A marca, que já tem 50% 
do seu faturamento com roupas e 
acessórios, torna-se cada vez mais 
uma grife de lifestyle, expandido 
a visão e estética consolidada na 
moda praia para novos territórios.
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EDIFÍCIO SAINTE JULIANA
Conforto, praticidade e espaço amplo 
para atender famílias em 3 quartos

OSainte Juliana representa a oportunidade im-
perdível de viver em uma localização privi-
legiada, rodeado por conforto e praticidade 

em 3 quartos. O empreendimento, pronto para morar, 
está situado na rua Caio Pereira, esquina com a aveni-
da Santos Dumont, no bairro do Rosarinho. O edifício 
fica próximo ao Parque da Jaqueira, escolas, centros 
comerciais e importantes vias de acesso para outras 
regiões. As últimas unidades estão sendo comercia-
lizadas.

O padrão de qualidade da grife Gabriel Bacelar está 
marcado em cada uma das 63 unidades do Sainte 
Juliana, sendo 3 por andar, distribuídas em 21 pavi-
mentos de um total de 26 que compõem a torre. Os 
amplos apartamentos possuem áreas de 84,13 m², 
84,18 m² e 84,08 m², com 3 quartos, sendo 1 suíte, sala 
de estar e jantar, varanda, cozinha (ventilada natural-
mente para o exterior), área de circulação, banheiro 
social, além de área de serviço, quarto de serviço e 
banheiro de serviço. 

O espaço é perfeito para acomodar com con-
forto e excelência uma família inteira. A so-
fisticação e qualidade da Gabriel Bacelar 
também estão presentes na área de lazer. 
o espaço completo foi entregue equipado, 
formado por piscina adulto e infantil com deck, 

playground, salão de festas, sala de jogos, minicampo, 
copa e espaços grill e fitness. A cobertura do edifício 
possui área especial que oferece uma vista panorâmica 
do Recife.

Excelência também na infraestrutura, completa, com 
2 vagas de garagem por apartamento, 2 elevadores 
de última geração, antena coletiva de TV/FM, jardim, 
central de gás, gerador, interfones, esquadrias de alu-
mínio e guarita de segurança. A sustentabilidade e a 
acessibilidade também são destaques. O projeto con-
templa captação de água pluvial, paredes construí-
das com bloco cerâmico, chuveiros com aquecimento 
a gás, sensor de presença nas escadas, acesso para 
pessoas com deficiência e também WC feminino e 
masculino na área de lazer. 

“O resultado foi um sucesso: uma planta baixa com 
soluções de apartamentos diferentes entre si e com 
áreas importantes como a sala em “L”, varanda regu-
lar e cozinhas ventiladas naturalmente para o exte-
rior”, ressalta a arquiteta Yara Sherb, do escritório YDM 
– Arquitetura e Negócios, responsável pelo projeto.

www.gabrielbacelar.com.br
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BALENCIAGA

Inspirada nos compradores dos mercados 
tailandeses, a bolsa sacola ‘Bazar’ da Ba-
lenciaga é trabalhada a partir de painéis 
de couro texturizado para criar um efeito 
listrado. Cheia de estilo é espaçosa e tem 
alças de mão que também podem ficar 
confortavelmente sobre seu ombro. O in-
terior revestido de lona tem um bolso com 
fecho.

MK

A saia jeans de Michael 
Kors, de sua nova cole-
ção, está alinhada às ten-
dências e tem um corte 
feminino que dá leveza 
ao caminhar. Despojada 
e chique, vai a qualquer 
lugar, dependendo dos 
acessórios.

SM

Stella McCartney descreve esta 
coleção dos seus óculos de sol 
como “wearable e atemporal.” 
Este modelo foi desenvolvido na 
Itália a partir de metal em tom de 
ouro brilhante e acetato tartaru-
ga. As lentes castanho-escuras 
têm proteção UV.

RALPH LAUREN

A camisa Polo Ralph Lauren de 
cambraia é um clássico. Feita de 
algodão puro, com botão deta-
lhado e emblema multicolorido. 
A camisa já faz parte dos ícones 
da marca que estão presentes 
em todas as coleções.

OLIVER PEOPLES

Os óculos de Oliver Peoples 
são fabricados no berço do 
design, na Itália, a partir de 
acetato de tartaruga. Com 
lentes especiais, é clássico 
e se adequa a qualquer oca-
sião.

TIMEX WEEKENDER

Projetado com um vermelho, marinho e cintas 
listrado verde, o relógio Timex Weekender, dará 
uma dose de modernidade ao visual. Esta peça 
de aço inoxidável é alimentada pelo movimento 
e resistente até três metros de água.

PRADA

Trabalhada a partir de couro de vermelho e preto, as 
mules da Prada são must-have desta temporada. De-
finida a partir de um salto confortável, traz na frente de 
franjas, uma fivela de grandes dimensões e apliques 
com pregos de ouro e prata.
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SNEAKERS 
BALENCIAGA

Os sneakers da Balencia-
ga combinam um perfil 
desportivo com o casual 
urbano. Fabricado na Es-
panha em couro, tem am-
pla nesga e ilhoses que 
dão conforto e elegância.
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CÂMERAS LEICA

Os fotógrafos Henri Cartier-Bresson e An-
nie Leibovitz, ícones do segmento, elege-
ram as câmeras Leica para o seu trabalho, 
tornando-as famosas em todo o mundo. 
Este modelo ‘X Typ 113’ está equipado com 
um Summilux 35 mm f / 1.7 ASPH, com 
lente projetada com precisão alemã para 
eliminar completamente o reflexo e efeitos 
fantasma. A tecnologia Full HD também 
grava vídeo MP4 de alta resolução, para 
que nunca perca aqueles momentos im-
portantes.

SOFÁ HAIKU

O sofá Haiku é expressivo e ori-
ginal, com design do dinamar-
quês Gam Fratesi. Disponível em 
três tamanhos de assento. Con-
trastando com cores e tecidos, 
o revestimento externo pode ter 
várias nuances. Este novo de-
sign lúdico é uma tendência e 
pode ser encontrado em diver-
sas fábricas, com variações.

FONES DE 
OUVIDO F2

Projetado há mais de 25 anos atrás, 
o fone de ouvido F2 por B & O é tão 
icônico que faz parte da coleção 
permanente do MoMA em NY. Este 
par de fones fabricados alumínio, 
com revestimento em preto fosco, 
capta perfeitamente o minimalismo 
dinamarquesa da Bang & Olufsen.

CARRINHO DE CHÁ

O antigo carrinho de chá agora é uma 
tendência para varandas gourmets como 
apoio ou para serviço de bar. Encontramos 
este modelo e adoramos. Tem armação 
tubular de aço niquelado, com tampo em 
madeira.
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CADEIRAS 
KUSKOA

A coleção de cadeiras Kuskoa 
é inspirada nas primeiras ca-
deiras de plástico projetadas 
pelo design Robin Day. Mas 
neste caso, toda a cadeira é 
trabalhada de madeira, propor-
cionando uma aparência calo-
rosa, conforto e resistência.

REVO SUPERCONNECT

O rádio Revo SuperConnect foi projetado 
para revolucionar a maneira de ouvir mú-
sica. Se você quer sintonizar FM, vai ouvir 
estações cristalinas, se quer acessar sua 
coleção pessoal on-line ou por cabo, tam-
bém vai obter um som limpo de ruídos. To-
das as suas necessidades são atendidas 
com este dispositivo sem fio. Fabricado 
com um gabinete de nogueira e um reves-
timento de alumínio adonisado é moderno 
e tem um design retrô.



EDIFÍCIO GREEN LIFE 
BOA VIAGEM
Conforto, praticidade e lazer completo 
em apartamentos compactos

P róximo à Via Mangue, escolas, lazer, traba-
lho e às principais vias de acesso da região, o 
Green Life Boa Viagem destaca-se pela pra-

ticidade, sofisticação, conforto e beleza do selo de 
qualidade Gabriel Bacelar. Situado na rua Amaro Al-
bino Pimentel, o empreendimento está pronto para 
morar e as últimas unidades estão disponíveis para 
comercialização. 

Área de lazer completa e que foi entregue equipada 
com espaços gourmet e fitness, piscina com deck, 
brinquedoteca, salão de festas com copa, sauna, bar 
e depósito, salão de jogos, playground, WC feminino 
e masculino. Espaço integrado para oferecer o melhor 
do lazer. Os apartamentos são versáteis, dispondo de 
4 opções de planta nas quais beleza e funcionalidade 
são destaque.

As unidades bem planejadas possuem inúmeros atra-
tivos. Para as terminações 01 e 05, os apartamentos 
dispõem de suíte, salas de estar e jantar, varanda, cir-
culação, quarto social, banheiros social e de serviço, 
depósito, cozinha e área de serviço. As plantas com 
terminação em 02, 03 e 04 são compostas por suíte, 
salas de estar e jantar, varanda, circulação, quarto so-
cial, banheiro social, cozinha e área de serviço. 

“O Green Life Boa Viagem é um reflexo do desejo 
da grife Gabriel Bacelar, que valoriza as caracterís-
ticas da linha Green Life com um produto compac-
to, oferecendo aos futuros moradores um produto 
para quem quer mais praticidade no dia a dia sem 
abrir mão da qualidade do padrão construtivo da 
Gabriel Bacelar”, destaca o arquiteto da Gama Ar-
quitetura, Sandro Guedes, responsável pelo projeto. 
O empreendimento possui 1 moderna torre de 32 pa-
vimentos, com 140 unidades, sendo cinco por andar, 
nas opções de 58,86 m² (terminação 2), 58,93 m² (ter-
minações 3 e 4), 69,52 m² (terminação 5) e 72,21 m² 
(terminação 1).

Morar no Green Life Boa Viagem também repre-
senta viver em meio ao verde, usufruindo de jardins 
e paisagismo que tornam os dias ainda mais agra-
dáveis aos futuros moradores. O edifício abrange 
antena coletiva de TV/FM, gerador, central de gás, 
interfones, guarita de segurança, esquadrias anodi-
zadas, portões com comando eletrônico e guarita 
de segurança. 

www.gabrielbacelar.com.br
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&Turismo 
          Lazer

Viajar ainda é a melhor maneira 

de se relacionar com as diversas 

culturas e costumes de cada 

cidade. Aqui nossas sugestões 

de hotéis pelo mundo. 

Boa viagem!

Situado no coração de um dos 
bairros mais distintos da capital, 
o La Recoleta, e próximo de

comércios, centro de com-
pras e atrações culturais, 

o Four Seasons Hotel 
Buenos Aires dispõe 

de modernidade, 
requinte e servi-
ços que se espe-

ra da famosa rede 
de hotéis. Além dessa sofisticação, a unidade 

argentina também possui uma charmosa mansão 
francesa do início do século 20. Ao todo são 116 quartos 

espaçosos e 49 suítes de luxo no bairro La Recoleta, in-
cluindo sete suítes exclusivas localizadas em uma mansão 
adjacente estilo belle époque.

Posadas 1086/88, C1011ABB CABA, Argentina

Existem poucos lugares no mundo tão atrativos 
para fazer compras quanto a 5ª avenida, em Nova 
Iorque. Se no passado ela foi sinônimo de casa-
rões luxuosos, atualmente a via é famosa pelas 
lojas de grife e edifícios comerciais. O disputado 
espaço é ocupado por marcas como H&M, Fore-

Degustar do vinho chileno fica mais atrativo pela Viní-
cola Concha y Toro, considerada uma das melhores do 
Chile e localizada a apenas 20 km de Santiago. Além de 
apreciar um dos melhores vinhos do mundo, o passeio 
também reserva mais momentos especiais. Entre eles 
estão a paisagem do local (uma mistura de campos e, 
ao fundo, as montanhas), a visita a antigas adegas (com 
130 anos de história), escolher entre os Tour Tradicional 
e Marques de Casa Concha, além de acrescentar os 
queijos inglês e espanhol às degustações. 

Av. Nueva Tajamar 481, Torre Norte, P 15, 
Las Condes, Santiago de Chile

Escolhido pelos usuários do Trip Advisor como um 
dos melhores restaurantes de Londres, o Five Fields 
é uma charmosa opção para desfrutar da gastrono-
mia contemporânea britânica. A cozinha é comanda-
da pelos chefs Taylor Bonnyman e Chef Marguerite 
Keogh, que trazem a experiência de terem trabalha-

do em restaurantes renomados de Paris e Nova 
Iorque. No interior, os clientes desfrutam de um 

espaço aconchegante com decoração inspi-
rada na flora. Além disso, está situado no 

elegante bairro do Chelsea.

8-9 Blacklands Terrace, Chelsea, 
London SW3 2SP, Reino Unido

FOUR SEASONS HOTEL BUENOS AIRES

NOVA 
IORQUE 
5ª AVENIDA

CHILE

LONDRES 
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ver 21, Dolce & Gabbana, Prada e Bloomingdale’s. 
Após as compras, uma boa pedida é conhecer 
o Centro Rockefeller e a Catedral de Saint Patri-
ck’s. Tudo isso é melhor aproveitado durante um 
passeio a pé, para misturar-se em meio a um dos 
principais cenários da Big Apple.
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Cronograma de Obras

Pensando na comodidade e no conforto de seus 
clientes, a Gabriel Bacelar permite o acompanha-
mento do estágio das obras através do site www.
gabrielbacelar.com.br. Para os interessados em visitar 
as obras, é necessário apenas agendar a visita, que 
acontece sempre às terças e quartas-feiras (depen-
dendo do empreendimento), das 08h às 11h, junto ao 
Serviço de Atendimento ao Cliente GB, através do 
fone (81) 3366.3032 ou e-mail: 
sac2@gabrielbacelar.com.br 

SAINT EDUARDO 

GREEN LIFE 
BOA VIAGEM 

SAINTE JULIANA 

4 suítes

149,50 m²

Rua Nossa Senhora 

da  Pompeia, 65

Encruzilhada 

Recife-PE

2 quartos (1 suíte)

58,86 m² a 72, 21 m² 

Rua Amaro Albino 

Pimentel, 101 

Boa viagem  

Recife-PE

3 quartos (1 suíte)

84,00 m²

Rua Caio Pereira, 800

Rosarinho 

Recife-PE

10 pavimentos tipo

25,90 m² a 47 m²

Rua Antenor Navarro, 69 

Jaqueira, Recife-PE

LEGENDA DE SITUAÇÃO

Breve Lançamento

Estrutura e Alvenaria

Acabamento

Entrega
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2 quartos (1 suíte)

55,47 m² e 56,58 m²

Rua Cândido 

Lacerda, 221

Torreão, Recife-PE

SAINTE MARIE 

2 e 3 quartos (1 suíte) 

58 m² e 61,25 m²

Rua Dr. José Maria, 246

Encruzilhada 

Recife-PE

JARDINS CASA FORTE

4 suítes (sendo 1 master com closet)
255,68 m²

Rua Dona Rita 
de Souza, 119

Casa Forte, Recife-PE

GABRIEL BACELAR OFFICE

ADDRESS

SAINTE ALICE

2 ou 3 quartos

Rua Amazonas,

Boa Viagem, Recife-PE

2 ou 3 quartos

60 m²

Rua Engenheiro 

Leonardo Arcoverde,

Madalena, Recife-PE 

DUETTO
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GABRIELBACELAR.COM.BR

ANTES DE CONSTRUIR UM NOVO LAR, 

A GABRIEL BACELAR PENSA NOS MAIS 

DIFERENTES ESTILOS DE VIDA. 

POR ISSO VOCÊ ENCONTRA AS MAIS 

DIFERENTES OPÇÕES DE APARTAMENTOS, 

NOS MELHORES BAIRROS DA CIDADE E 

TUDO COM O EXCELENTE PADRÃO GB. 

SEJA PARA QUEM PRECISA DE MAIS 

ESPAÇO PARA A FAMÍLIA, DE MAIS LAZER 

PARA OS FINS DE SEMANA OU DE UMA 

LOCALIZAÇÃO ESTRATÉGICA PARA 

OS NEGÓCIOS, A GABRIEL BACELAR CUIDA 

DOS MÍNIMOS DETALHES PARA QUE TUDO 

SE ENCAIXE PERFEITAMENTE NA SUA VIDA.

QUANDO VOCÊ MORA ONDE 
MAIS QUERIA, VOCÊ VIVE 
COMO SEMPRE SONHOU.

MAIS QUE UM IMÓVEL,
UM GABRIEL BACELAR
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GABRIELBACELAR.COM.BR

VIVA ONDE VOCÊ SEMPRE SONHOU.

SÓ UM GABRIEL BACELAR É PENSADO

PARA TER A SUA CARA. O SEU JEITO.

COMECE
UMA NOVA 
HISTÓRIA. 
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