
PARCERIA
Condomínio
residencial no
Alphaville
As incorporadoras
Dominus e Cyrela Brazil
Realty firmaramparceria
para o lançamento de
mais um residencial no
Alphaville – Lagoa dos
Ingleses, emNova Lima,
RegiãoMetropolitana de
BeloHorizonte: oOn the
Lake. O condomínio tem
mais de 10,3milmetros
quadrados de área total,
divididos emduas torres com232unidades, podendo ter um, dois ou três quartos. De acordo como
sócio-diretor daDominus Incorporadora e Construtora, CláudioNeves, o diferencial do
empreendimento é a localização, já que está próximo aumadas lagoasmais limpas da região. “OOn
the Lake oferece a possibilidade de viver emum lugar paradisíaco, valorizadopela natureza e com
toda a conveniência necessária ao redor. Um lugar para se sentir de férias o ano inteiro,mas
conectado comas necessidades domundomoderno e com todo o conforto e a segurança de um
condomínio fechado.” OOn the Lake temárea de lazer completa, varanda em todos os apartamentos
e umaouduas vagas de garagempor apartamento.

O boom imobiliário registrado no Brasil desde
2008,que resultouemcrescimentosignificativoda
indústria da construção civil, se refletiu em todos
os segmentosdessevastomercado, começandope-
lo setor residencial, passando pelo comercial e in-
dustrial, e chegando aos shopping centers, que se
multiplicamnãosónasgrandescidades, ondesem-
prepontificaramnocenáriourbano,mas também
nas demenor porte.

Em algumas localidades, a possibilidade entre
empreendimentos dessa natureza levou a um
questionamento atémesmode sua viabilidade. Is-
soporque resultava emumasobreposiçãono con-
sumidor primário, aquele que mora ou trabalha
bem próximo ao centro de compras, o que tam-
bém resultou em uma discussão de especialistas
sobre omodelo tradicional dos shopping centres,
cujo mix atrai compradores que ali levam seu di-
nheiro para trocá-lo pelosmais diversos produtos.

Talvez a resposta para essa evolução esteja em
umprédio de seis andares na cidade de Berlim, ca-
pital da Alemanha, erguido nos anos 1950, situado
junto à estação demetrô do zoológico local, famo-
sa por ter sido cenário do filmeque retratou a vida
deChristianeF., a jovemadolescenteviciadaemhe-
roína, que se tornou símbolo de umageração.

Com25milmetros de área construída edividi-
do ao meio por um vão, esse edifício, localizado
próximoàGedachtniskirche, a famosa igrejabom-
bardeadadurante a SegundaGuerraMundial – cu-
ja torre semidestruída continua intacta para mar-
car a memória dos combates –, ganhou o curioso
apelido de “biquíni” pelos habitantes locais, exata-
mente por lembrar essa peça do vestiário femini-
no, que seria o “repartido emdois”.

O prédio foi adquirido no início dos anos 2000
porumagrandeempresa imobiliária alemã, sendo
estudado por sete anos por seus executivos sobre
o futuroaproveitamento. Eledeuorigemaumno-
vo conceito de shopping center denominado Biki-
ni Berlin, quenão traz a concepção tradicional que
conhecemos hoje, com iluminação artificial e as
mesmas lojas de sempre, até porque existiu ali a
preocupação como significadohistórico do local.

Depois de longas pesquisas comas ideiasmais
inovadoras em varejo que se praticou nomundo,
concluiu-se que as pessoas queremmais do que
um lugar para fazer compras. Elas esperamumes-
paçopara comer, ondepossamrelaxar eque signi-
fiqueumrefúgioparao ritmodacidade.Assim, foi
mantida a fachada clássica, o tetodevidropermite
iluminação natural, o corredor é único, com 200
metros, lembrandoumagaleria de rua e a existên-
ciadeumaparededevidro integra avizinhançaao
ambiente do shopping.

Embora o empreendimento abrigue lojas no
formato tradicional, comcontratosde locaçãoclás-
sicos, seu conceito dispensa, por exemplo, as lojas-
âncoras, estando alicerçado na apresentação de
produtos novos, especialmente em boxes que va-
riamde 19metros quadrados (m²) a 39m², na cria-
çãodeumponto turístico alicerçado emumterra-
çode7milm², ondesituam-se restaurantese cafés,
comumabela vista e uma associação coma arte.

Naanálisedosmais céticos, aexistênciademar-
cas desconhecidas inviabiliza esse conceito, mas
seus defensores acreditamque os lojistas ali insta-
ladosprocurammaisdoquevender seusprodutos.
Eles querem é divulgar suas marcas. Somente o
tempopoderá comprovar se essa fórmula será efi-
caz, uma vez que seu sucesso estará relacionado à
capacidadedeapresentar constantementenovida-
des ao público usuário.
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PATRIMAR
Dois prêmios em um único empreendimento
Oempreendimento empresarial Irffi, resultado da parceria entre a Patrimar Engenharia e o escritório Farkasvölgyi Arquitetura, ganhouo
prêmio International PropetyAwards, na categoria “Arquitetura de escritórios”, comumprojeto inovador que será construídonaAvenida
Barbacena, emBeloHorizonte. Outro prêmio recebido comoprojeto domesmoempreendimento foi o 6ºGrande Prêmio deArquitetura
Corporativa na categoria “Predial comercial”. O evento, organizadopela Flex Eventos, é omaior da categoria nacional. “É gratificante para
nós receber esses prêmios, que acredito vir reconhecer todo o esforço da Patrimar Engenharia e da Farkasvölgyi Arquitetura embuscar
tecnologia de ponta, segurança, terreno emexcelente localização, beleza e, com tudo isso, oferecer umempreendimentoúnico para a
cidade”, conclui o presidente da Patrimar, AlexandreVeiga.

HOTEL INSPIRADO EM PARIS
É INAUGURADO EMBH

Há três anos, o casal Fernanda e Nícolas Duchemin veio de

Paris para construir um sonho em Belo Horizonte. No últi-

modia 23estedesejo foi realizado coma inauguraçãodoHo-

tel Saint Louis, localizado no Bairro São Francisco, região da

Pampulha. O edifício, que foi erguido para ser um depósito

de pneus, foi revitalizado e tem decoração parisiense. Mas

não é só a arquitetura e o design que são referências à Fran-

ça. Segundo a sócia-diretora do empreendimento, Fernanda

Duchemin, ohotel temcomodiferencial a gastronomia fran-

cesa. “Temos o Restaurante Chez Louise, que conta com os

principais pratos de origem francesa, como beuf bourguig-

non, saucisse aligot e poulet roti.” A gestora explica ainda

que, apesar das complicações de se revitalizar umempreen-

dimento edificado, as 38 suítes foram projetadas com toda

elegância e sofisticação do país europeu. “Durante a vinda

para o Brasil, trouxemos nas malas papéis de parede, flores

artificiais, relógios e vários outros artigospara enfeitar e ofe-

recerumtoquedeclássico, unidoa tonsmodernos, nosquar-

tos.” Localizadopróximodosdois aeroportos, do estádioMi-

neirão, do câmpus da Universidade Federal deMinas Gerais

(UFMG) eda LagoadaPampulha, ohotel temespaço zene fi-

tness, scotch bar e umauditório para negócios.

HOTEL ST. LOUIS/DIVULGAÇÃO

CAPACITAÇÃO
Locação de
imóveis é
tema de curso
O Instituto Brasileiro de
Estudos Imobiliários (Ibei)
vai promover em9de
outubro, das 8h30 às
17h30, o curso Locação de
imóveis. Oworkshop
pretende capacitar
administradores, gestores
imobiliários e corretores
para a administração
correta de locação de
espaços urbanos,
principalmente emseus
aspectos jurídicos. O
advogado especializado
emdireito imobiliário e
de contratos Antônio
César da Silva vai
ministrar as aulas. Serão
abordados ainda assuntos
voltados para a legislação
referente à Lei de
Locações (Lei 8.245/91), a
Lei do Inquilinato, Código
Civil e Código deDefesa
doConsumidor.
“Percebemos que é uma
demanda demercado,
tendo emvista o
crescimento das relações
locatícias, assim comoa
necessidade de constante
aprimoramento por parte
dos atores dessa relação.
Tanto os profissionais que
atuamna área, comoos
locatários e locadores,
precisamde
conhecimentos sobre o
tema”, destaca Silva. O
curso será na Faculdade
IBS/FGV, naAvenida
Prudente deMorais, 444,
Cidade Jardim. Inscrições
e informações: (31) 3889-
1351 ouwww.ibei.com.br.

DOMINUS/DIVULGAÇÃO

REDE MORAR
Aniversariante da vez
ARedeMorar completounove anos
de atuação no setor imobiliário e,
para comemorar a data, cerca de
800 pessoas participaramda
tradicional festa da empresa,
realizada noClube do
Churrasqueiro, no últimodia 6.
Representantes de todas as
unidades brasileiras estiveram
presentes no evento. Ao todo, a
imobiliária tem1,5mil pontos de
vendas, sendo 87 parceiros
somente emBeloHorizonte. “Essa
data émuito relevante para nós

mineiros, porque a rede foi a primeira adquirida e reconhecida por umgrupode capital aberto, em
2008, quando foi incluída à holding Brasil Brokers. São nove anos criandonovas e boas práticas,
apresentando condições e soluções para os clientes, desenvolvendo relações imobiliárias com
segurança e profissionalismo”, destaca o presidente da RedeMorar, Haldane Teixeira.

REDE MORAR/DIVULGAÇÃO


