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O FUTURO E A SOBREPOSIÇÃO 
DO MUNDO FÍSICO E DO DIGITAL

Uma história de evolução de seis décadas 
construída com trabalho, inovação e princípios 
sustentáveis, proporcionando a atualização 
constante do conhecimento disruptivo da equi-
pe liderada por três irmãos engenheiros. 

Esse é o princípio idealizado por Joal Teitel-
baum e que nos tornou uma empresa de clas-
se mundial, cujo maior patrimônio são nossos 
clientes. Ao fazer uma analogia com o princípio 
cósmico, a força gravitacional que mantém nos-
sos clientes na nossa órbita é resultado da apli-
cação do nosso capital intelectual construindo 
relações duradouras. O reconhecimento surge 
com a sinergia com parceiros, colaboradores, 
sociedade e meios de comunicação para dividir-
mos nossas conquistas, sempre alinhadas com 
princípios sustentáveis. 

A Gestão familiar profissionalizada, por meio 
de quatro unidades de negócio, abrangendo a 
gestão de obras corporativas, de condomínios 
residenciais e comerciais, de bairros planejados 
e consultoria na Gestão de Processos de Enge-
nharia, faz da nossa empresa um centro de ino-
vações e conhecimento com o objetivo de entre-
garmos um produto de qualidade diferenciada.  

O setor da construção civil vem, constante-
mente, sendo impactado por ideias de startups 
que  integram as etapas da cadeia construtiva 
e utilizam ferramentas digitais desde a etapa 

de lançamento, passando pelos processos exe-
cutivos e alcançando visões de relações de “ga-
meficação” do Metaverso, explorando o mundo 
virtual e as relações de consumo e de proprie-
dade. Quando olhamos as crianças jogando “Mi-
necraft” e criando mundos paralelos, podemos 
imaginar se será aquele o futuro das relações 
interpessoais ou, no mínimo, instrumentos ca-
pazes de conceber infinitos espaços digitais em 
que a inteligência artificial, em milésimos de 
segundos, ajudará na tomada de decisões por 
meio de experiências vividas em outras dimen-
sões. Difícil de prever o futuro, mas temos cer-
teza de que ele será inovador e com demandas 
e respostas cada vez mais rápidas e complexas, 
tornando as três dimensões que conhecemos 
hoje algo retrógado, ao imaginarmos que po-
demos ter inúmeras camadas de informações 
em cada dimensão, que se comunicam entre si e 
com o mundo externo. 

Seguindo o princípio da relatividade, de que 
quanto mais rápido um corpo se move, mais 
lenta é a passagem do tempo para ele, as fer-
ramentas do mundo virtual nos ajudarão a nos 
movermos mais rápido em direção ao futuro em 
um menor espaço de tempo! Seja bem-vindo à 
escalada para o futuro!

Boa leitura!

 Jader Teitelbaum    Claudio Teitelbaum    Flavio Teitelbaum  
              Diretor                                                Diretor                                                   Diretor

“A imaginação é mais importante que o conhecimento. O conhecimento é 
limitado, enquanto a imaginação abraça o mundo inteiro, estimulando o 
progresso, e dando origem à evolução.”

 ALBERT EINSTEIN
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S Ã O  P O U C O S  O S  LU G A R E S  Q U E  R E F L E T E M  N O S S A S  PA R T I C U L A R I DA D E S  D E S D E 

O  I N Í C I O.  CADA  ESPAÇO DA  ÁREA  DE  LAZER  PERM ITE  EXPER IMENTAR  UMA 

SENSAÇÃO D I FERENTE .  APROVE I TE  AS  HORAS  EM  FRENTE  AO FOGO PARA 

RE LAXAR  E  SE  INSP I RAR .  C O N T E M P O R Â N E O  E  E L E G A N T E . 

H A L L  D E  E N T R A D A

F I R E P L A C EFA C H A D A P L AY R O O M

P I S C I N A  C O M  R A I A  E  S O L A R I U M

A C A D E M I A

A M P L I E  O  E S P A Ç O ,  O S 

I N S T A N T E S  E  A S  A L E G R I A S .
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501 A 1201 DE GARAGEM E DEPÓSITO INDIVIDUALCONSULTE A OPÇÃO COM GABINETE OU 4 DORMITÓRIOS

S U Í T E S V A G A S43268

APENAS UM APARTAMENTO POR 

ANDAR,  AQUI  SEU EST ILO QUE 

TOMA CONTA DE CADA DETALHE .

U M  A N D A R  R E S E R V A D O

A O  S E U  J E I T O  D E  V I V E R .

•  E L E V A D O R  C O D I F I C A D O

•  I L U M I N A Ç Ã O  A U TO M AT I Z A D A  N O S 
A PA R TA M E N TO S

•  V I D R O S  D U P L O S  N O S  D O R M I T Ó R I O S

•  P I S O  A Q U E C I D O  N O S  B A N H E I R O S

•  G E R A D O R  D E  E N E R G I A  N A S  Á R E A S 
C O M U N S  C O M  A T E N D I M E N T O  P A R C I A L 
N O S  A P A R T A M E N T O S

M 2

*Lavagem e revisão das juntas de silicone estrutural conforme o Manual. Planta ilustrativa sem escala, com sugestão de decoração. Os revestimentos utilizados na construção estão especificados no Memorial Descritivo.
Os móveis e equipamentos têm dimensões comerciais. Móveis, objetos de decoração, pisos, rodapés, louças, metais, forros de gesso e pontos de iluminação são sugestões de decoração e não fazem parte do contrato de aquisição.

G e r a d o r  d e  e n e r g i a  q u e  a t e n d e  t o d a 
a  á r e a  c o n d o m i n i a l  e  p a r c i a l m e n t e 
c a d a  u n i d a d e ,  c o n f o r m e 
e s p e c i f i c a d o  e m  p r o j e t o .

L u m i n á r i a s  d a s  á r e a s  c o m u n s  e m 
L E D  e  e s p e r a  p a r a  a r - c o n d i c i o n a d o 
t i p o  I n v e r t e r  q u e  r e d u z e m  o  c o n s u m o 
d e  e n e r g i a .

F a c h a d a  e m  p a i n é i s  a r q u i t e t ô n i c o s , 
c o m  q u a l i d a d e  d e  f á b r i c a  e  e l e v a d a 
d u r a b i l i d a d e ,  c o m  m a n u t e n ç ã o 
s i m p l e s  e  r e d u z i d a * .

• • 

• 

• 

• 

• 

Qualidade, conforto e durabil idade

S U Í T E  M A S T E R

L I V I N G

V i d r o s  d u p l o s  n o s  d o r m i t ó r i o s .

A t e n u a ç ã o  d o s  r u í d o s  a é r e o  e  d e 
i m p a c t o  e n t r e  p a v i m e n t o s  a  p a r t i r 
d e  u m  p r o j e t o  a c ú s t i c o  d o  s i s t e m a 
c o n s t r u t i v o  e  d o  s i s t e m a  d e  p i s o .

U t i l i z a ç ã o  d e  l i n h a  d e  e s g o t o  e s p e c i a l 
n o s  b a n h e i r o s  p a r a  r e d u ç ã o  d o s  r u í d o s 
d a  t u b u l a ç ã o  h i d r o s s a n i t á r i a .

10557-Anuncio-Revista-ALMIRANTE.indd   6-7 12/01/2022   14:43:12



Gerenciamento:

Todas as imagens, perspectivas e plantas são meramente ilustrativas. A metragem das unidades refere-se à área privativa das mesmas, conforme NBR 12721. A decoração é meramente ilustrativa e não faz parte do memorial do 
apartamento. Incorporação registrada sob o número R-34/207.816, no Registro de Imóveis da 1ª Zona de Porto Alegre-RS. Projeto Arquitetônico e Responsável Técnico: Arq. Karina Oliveira Daut – CAU RS: A26955-7.

Acesse o site e saiba mais sobre 
o Almirante Green Residences

O N D E  T U D O

J Á  C O M E Ç A  Ú N I C O .

FACHADA COM PAINÉ IS  ARQUITETÔNICOS  QUE OFERECEM QUAL IDADE DE  FÁBR ICA 

E  CUSTO DE  MANUTENÇÃO REDUZIDO AO LONGO DE TODA V IDA ÚT I L  DO PRÉDIO. 

APROVE ITE  A  OPÇÃO DE PERSONALIZAR A  PLANTA DA SUA UNIDADE*  AO LONGO 

DA CONSTRUÇÃO E  REDUZA OBRAS APÓS O RECEB IMENTO DO APARTAMENTO.

*A unidade pode ser personalizada obedecendo os prazos e as diretrizes do Manual de Personalização do Escritório de Engenharia Joal Teitelbaum.
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Cultura

Gravura de autoria do engenheiro Joal Teitelbaum
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Integrar a arte ao 
ato de construir

PROJETO CONARTE
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CONHEÇA E RESERVE

LEMMONHOMES.COM

SINTA-SE
EM CASA!

Com mais de 20 anos de
experiência hoteleira, a
Lemmon abre as portas
de espaços incríveis para
hospedagens confortáveis,
seguras e econômicas.

Suporte 24/7;
Melhor preço;
Serviços “padrão hotel”;
Reserva online segura.

PARA O HÓSPEDE

PARA O ANFITRIÃO

Menor taxa do mercado;
Enxoval de cama e banho;
Limpeza padrão hotel;
Relatórios da receita do imóvel.

anuncio_lemmon_0222.indd   1 25/02/2022   16:21

Em 1986 nascia uma iniciativa para integrar as artes plásticas 
com a arte de construir, buscando apoiar o desenvolvimento 
dessa interação em suas mais variadas formas. Instituído pelo 
Escritório de Engenharia Joal Teitelbaum, o Projeto Conarte já 
desenvolveu – ao longo de mais de três décadas − ações em 
parceria com diversas entidades do estado, como a Associação 
dos Amigos do Museu de Arte do Rio grande do Sul (Aamargs), 
a Fundação Theatro São Pedro, o Museu Júlio de Castilhos, o 
Projeto Missões, entre outras. O entrosamento entre arte e 
construção se faz presente nesse projeto da empresa, levando 
cultura e conhecimento à sociedade gaúcha, além de ampliar 
o braço humanístico da engenharia. 

A iniciativa já contou com mostras de arte nas quais os con-
vidados foram presenteados com obras elaboradas pelos artistas 
especialmente para cada evento. Entre eles, Carlos Tenius, Glaé 
Eva Macalós e Donato Mendonça Silveira. Um dos destaques 
foi a criação da gravura do “skyline” (linha do horizonte) de 
Porto Alegre, entregue aos participantes e aplicada em diversas 
peças de comunicação da empresa, de autoria do engenheiro 
Joal Teitelbaum.

A Primeira Mostra do Projeto Conarte foi uma exposição 
de parte do acervo da Arteloja do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul (Margs) e dos condomínios em 1986. Dois 
anos depois, aconteceu a II Mostra, com exposição de obras 
artísticas de Amico Herzkovic, Clara Pechansky, Danúbio 
Gonçalves, José Moura, Maria Tomaselli Cirne Lima, Maria 
Lucia Cattani, Marta Loguercio, Miriam Tolpolar, Romanita 
Disconzi, Suzana Sommer, Wilson Cavalcanti e Carlos Tenius 
(também esculturas). 

As comemorações dos 30 e dos 40 
anos de atuação da Joal Teitelbaum 
também contaram com a realização de 
mostras. Na terceira edição, o evento 
apresentou a exposição de obras do 
acervo da Aamargs. Em 2001, foram ex-
postas obras de Arminda Lopes, incluindo 
o “Guerreiro Operário”, uma marca das 
celebrações das quatro décadas do Escri-
tório de Engenharia Joal Teitelbaum. Além 
da peça, Arminda criou uma medalha em 
homenagem ao aniversário da empresa. A 
noite foi abrilhantada pela exposição de 
gravuras “Construindo Porto Alegre”, de 
autoria de Donato Mendonça Silveira, e 
também por concerto de Ayres Potthoff 
e Daniel Wolf.

A beleza de peças esculpidas em pe-
dras preciosas como mármores, quartzo, 
ágatas e soldalita pelo escultor Hidalgo 
Adams pode ser vista no aniversário 

de 55 anos da empresa, durante mais uma mostra do Pro-
jeto. Algumas de suas obras podem ser vistas em frente aos 
empreendimentos Columbus Office Center e Constantino, da 
Joal Teitelbaum. 

Gravura de Glaé Eva Macalós

Gravura de Carlos Tenius
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Av. Ipiranga 8113
Porto Alegre - RS
Tel 51 3319-6000

Av. Ceará 370
Porto Alegre - RS
Tel 51 3382-1600

Sun Motors Ipiranga Sun Motors CearáGrandes ideias chegam quando você 
está em movimento. Esteja você caminhando, 
viajando em trem ou dirigindo.

Faça as revisões do seu veículo regularmente.

Stonic
O primeiro SUV híbrido 
da Kia no Brasil.

Best Home 01_22 - Stonic.indd   1 14/01/2022   15:02:49

ARTE PARA CRIANÇAS 

O “Art Day” é uma das ações que integram o Projeto, levando 
arte para as escolas. Em 2017, por exemplo, o evento aconteceu 
em Pelotas, em uma realização conjunta do Bairro Quartier e da 
Porto 5 Empreendimentos Imobiliários. Durante um dia inteiro 
de diversas atividades, alunos da Escola Mario Quintana pude-
ram expor trabalhos, integrando os conceitos de arte, cultura e 
sustentabilidade com o bairro.

Em 2018 a iniciativa foi dedicada ao Lar da Criança Anne 
Frank, para o Projeto Conviver, que recebe alunos do turno in-
verso do ensino fundamental. O tema abordado pelos menores 
foi a sustentabilidade. Eles receberam exemplares do livro “A 
missão de Sofia no Planeta Terra”, doados pela autora, Elizabeth 
A. Ramos. A partir da publicação, os alunos tiveram a oportu-
nidade de trabalhar a importância da preservação dos recursos 
naturais e levaram para casa suas experiências. 

As crianças também puderam registrar suas preocupações e 
sonhos em desenhos identificados para o “Art Day”. A atividade 
serviu de inspiração para a elaboração do Calendário 2019 da 
Joal Teitelbaum e do Lar, que contou com a publicação dos 12 
desenhos mais votados por uma comissão formada por pessoas 
ligadas ao Projeto de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, 
de Viamão, e por representantes da Ecibras, mantenedora do 
Lar, e da revista Best Home. 

Em novembro de 2019, o Lar Anne Frank foi sede de mais 
uma edição do “Art Day”, quando famílias e crianças tiveram 
a oportunidade de confraternizar, de forma lúdica e com o 
envolvimento do mundo das artes. Durante a iniciativa, os 
pequenos puderam interagir com fantoches utilizados durante 
a apresentação de uma peça de teatro, e diversas brincadeiras 
foram realizadas para todas as faixas etárias atendidas pela 
instituição. A programação contou ainda com a criação de 
trabalhos individuais e coletivos, orientados por educadoras 
especializadas, a partir de materiais que as crianças receberam.

Obras de Hidalgo Adams no aniversário de 55 anos da escritório

“Art Day” realizado no Bairro Quartier

Atividade realizada no “Art Day” do Lar da Criança Anne Frank
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Um gaúcho 
fascinado 
por Picasso
Em 1995 a IV Mostra Conarte – dando vida à arte – foi abrilhan-

tada pela participação de diversos artistas plásticos, com exposição 
de obras de Bez Batti, Arminda Lopes, Astrid Lisenmayer, Biba Mattos, 
Roberto Prates e Ronan Wittée. 

Bez Batti, um dos mais premiados escultores gaúchos, do alto 
da sua sabedoria, experiência e genialidade, aos 81 anos de vida, 
começou cedo seu fascínio pelo mundo das artes. Até hoje recorda 
quando a mãe desenhou um pato para ele – que tinha então quatro 
anos de idade. E, ainda na infância, quando descobriu que o filho de 
um vizinho desenhava barcos à beira do rio Taquari, próximo de onde 
ele morava, em General Câmara. “Aquilo me fascinava. Eu pagava 
para ele rabiscar barcos para mim, e eu copiava. Fui perseguido por 
essa coisa maravilhosa que é o desenho”, relembra Bez Batti. No 
entanto, ele afirma que realmente só aprendeu a desenhar quando 
foi estudar com o artista Vasco Prado. “Ele colocava o objeto na 
minha frente, e eu tinha que copiar. E assim foi. Minha sorte foi o 
Vasco Prado”, conta. 

A paixão pela escultura também surgiu às margens do rio. “En-
quanto minha mãe lavava roupa, eu ficava olhando as pedras, que são 
verdadeiras esculturas feitas pela água – o que me causava emoção 
estética. Fui contaminado pelos seixos do rio”, confessa.

Aficionado pelo trabalho do pintor e escultor espanhol Pablo 
Picasso – um dos fundadores do cubismo, movimento de arte do 
século XX –, Bez Batti destaca a obra “Suíte Vollard”, um conjunto 
de cem gravuras encomendadas por um marchand francês. “É uma 
série de desenhos. Não se sabe por onde Picasso começou e onde 
terminou. É uma linha só”, comenta o escultor gaúcho. Segundo ele, 
foi a paixão pelo cubismo que o levou a observar Picasso tão de perto.

A doutoranda em História, Teoria e Crítica de Arte no Programa 
de Pós-graduação em Artes Visuais da Escola de Comunicações e 
Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP) Nagata Otoch explica 
que, de uma perspectiva geral, algumas das obras de Picasso são 
a expressão (pioneira) de certas preocupações que, em seguida, 
vieram a caracterizar o cubismo, e não que o Movimento Cubista 
foi expresso ou incorporado em sua arte. “O movimento se formou 
a partir das obras de Picasso e Georges Braque, que, por volta de 

1907-1908, começaram a realizar pinturas muito parecidas entre si, 
geometrizadas e bastante diferentes da maior parte das pinturas 
em exposições oficiais e salões de arte ou mesmo da pintura de 
vanguarda que despontava então”, comenta. 

Segundo ela, foi um período em que Picasso se distanciou de 
temas mais “humanitários” ou de apelo dramático para se dedicar 
quase inteiramente a esses problemas mais “conceituais” no que diz 
respeito à figuração plástica. 

Outra produção do espanhol pela qual Bez Batti tem verdadeiro 
encantamento é a série de desenhos de touros, a partir da qual ele 
pretende fazer sua próxima exposição, daqui a dois anos. “Serão 
‘Os touros de Picasso’, com dezoito peças. Já fiz duas maquetes”, 
antecipa. Quando a maquete está pronta, ele escolhe a pedra a ser 
trabalhada e a copia para que o filho possa ir desbastando e para que 
o ajudante, que já trabalha com o artista há dezessete anos, faça o 
polimento. “Estou sempre pensando em uma nova escultura. Sou o 
cara que menos dorme no mundo. No máximo três horas por noite. 
Acredito que é um desperdício dormir”, avalia. 

Em 2021 o artista lançou o livro “Bez Batti Dialogando com Pi-
casso”, com edição e imagens de Valdir Ben, coordenação de Maria 
Stefani Dalcin e textos de Armindo Trevisan e Jorge Adelar Finatto. A 
obra traz fotografias ricas em detalhes de cada uma das esculturas 
da coleção, denominada carinhosamente pelo artista de “Picassianas”. 

No mês de março deste ano, ele também levou a exposição 
homônima ao livro − inspirada na sua conexão com o universo de 
Pablo Picasso − para a cidade de Gramado, na Serra Gaúcha. 

FOTO DIVULGAÇÃO
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Tecnologia

A compra do primeiro imóvel, de um imóvel para investimento 
ou aquele upgrade tão esperado são momentos tão importantes 
e significativos que devem ser resultado de uma decisão muito 
bem pensada. 

São muitas as variáveis envolvidas e as análises que precisam 
ser feitas, as quais devem ser combinadas e planejadas com  
nossas necessidades e possibilidades financeiras.

Ao mesmo tempo, temos um mercado muito pulverizado 
e de muita oferta, no qual, à primeira vista, todos os imóveis 
podem parecer iguais.

A metodologia tradicional de análise consiste em nos infor-
marmos sobre a localização do imóvel, o preço, o tamanho da 
planta, o número de dormitórios, se tem churrasqueira, como 
são as opções de lazer do empreendimento, entre outros fatores. 
Então, tendo como base a área do imóvel, fazemos o cálculo 
do custo por metro quadrado e analisamos se aquele custo 

Imóveis de Valor
está de acordo com nosso orçamento, assim como a forma de 
pagamento. Pronto! Temos todos os elementos para comparar 
com o(s) outro(s) imóvel(is) que visitamos e podemos partir para 
a tomada de decisão.

Cabe, porém, um questionamento: será que estamos com 
todos os elementos para tomar uma decisão tão importante?

Em algum momento nos preocupamos com a durabilidade do 
imóvel? Com os custos de manutenção que teremos ao longo da 
vida útil? Nos informamos sobre soluções termoacústicas que au-
mentarão o conforto no dia a dia? Sobre soluções de automação 
ou sobre um sistema sustentável que poderá representar redução 
no consumo com água e energia elétrica e, consequentemente, 
nos gastos, além de aumentar nosso conforto? 

Existem aspectos técnicos importantíssimos de uma cons-
trução que os potenciais compradores devem conhecer e ficar 
atentos quando forem decidir pela compra de seu imóvel, e que 

Fachada tradicional em pastilhas

Esquadrias especificadas de acordo com o 
dimensionamento estrutural

Tubulações hidrossanitárias convencionais

Ausência de sistemas sustentáveis

Instalações sem automação

Colocação de atenuação acústica entre pavimentos

Áreas climatizadas sem renovação de ar

Fachada pré-fabricada em painéis arquitetônicos

Esquadrias e vidros especificados com base no dimensionamento 
estrutural e em laudos lumínicos e termoacústicos aplicados à localização 
do empreendimento

Tubulações hidrossanitárias em linhas específicas para atenuação acústica

Implantação de sistemas sustentáveis (aquecimento solar, energia 
fotovoltaica, reaproveitamento da água de chuva,...)

Automação da iluminação e possibilidade de integração com demais sistemas 
(som, vídeo, climatização,...)

Estudo técnico específico para a edificação determina as formas de atenuação 
e isolamento entre pavimentos

Áreas climatizadas com renovação de ar conforme projeto específico

complementam o raciocínio tradicional e vigente no merca-
do para a tomada de decisão. São eles que entregam o que 
chamamos de valor, ou seja, os benefícios proporcionados 
ao comprador quando do uso do imóvel.

Pode parecer confuso em um primeiro momento, mas, 
diante de tanta oferta no mercado e da gama enorme de 

atributos técnicos que podem ser agregados aos empreen-
dimentos, podemos ter dois imóveis com a mesma relação 
de “custo por metro quadrado”, mas com valor diferente. 
Para isso, basta que as especificações técnicas das duas 
construções sejam diferentes. Abaixo, um quadro que ilustra 
esse raciocínio:

CONSTRUÇÃO A CONSTRUÇÃO B

Avenida do Forte, 557 | Sala 204 - 51 3237-8872 | 51 99396-7556

Serviços de avaliação de desempenho em edi�cações, 
que abrangem ensaios de campo e simulações 
computacionais que constatam o atendimento a 
requisitos e critérios previstos na ABNT NBR 15575 e 
outras normas.  

mmmclab.com.br
Análise de Fachadas  |   Ensaios ABNT NBR 15575  |  Acústica

controle tecnológico
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DEMOLIÇÃO DE ROCHAS

HÁ MAIS DE 10 ANOS 
ATUANDO NA DEMOLIÇÃO 
DE ROCHAS NA GRANDE 
PORTO ALEGRE.

Pedro        51 9987 72071 | 9843 50217         João      51 9984 67824 | 9841 37593

CORTE DE PEDRA COM ARGAMASSA EXPANSIVA  
COMPRESSOR PRÓPRIO

Anúncio 21x10cm.indd   1 04/02/2022   16:52:38

Qual construção agregará mais valor ao usuário? 

Lembrando que, por valor, entenda-se os benefícios em 
termos de conforto, na durabilidade, nos menores gastos na 
conservação e manutenção do imóvel, na qualidade de vida, na 
sustentabilidade convertida em economia com recursos naturais, 
entre tantos outros, conforme mencionamos anteriormente. 

Analisando sob esse prisma, fica muito fácil concluir que a 
Construção B agregará muito mais valor ao comprador do que 
a Construção A.

Dessa forma, unindo a metodologia tradicional, que analisa 
o custo, com uma metodologia que analisa o valor, teremos 
elementos para chegar a uma decisão acurada e completa, 
visto que colocaremos na nossa cesta de análise não apenas o 
preço, as características comerciais do empreendimento e sua 
localização, mas também o valor que é agregado ao produto e 
o encantamento gerado por todos esses elementos em conjunto.

Mas não se preocupe. Não é necessário ser expert na 
construção de prédios para identificar esses diferenciais. Nesta 
reportagem, ilustraremos alguns diferenciais técnicos das obras 
residenciais gerenciadas pela Joal Teitelbaum, que entregam 
imóveis com a mesma relação de custo por metro quadrado, 
mas com maior valor por metro quadrado. 

Decorrentes de um perfil pioneiro, inovador e de busca pela 
excelência da Joal Teitelbaum, esses diferenciais nascem na 
etapa de concepção de cada um dos projetos, não importando 
o tamanho do imóvel ou sua localização, e elevam o conforto, a 
satisfação e o bem-estar dos moradores, pensando também no 
futuro das novas gerações e no meio ambiente.

Mapa de Ruído para um empreendimento

Simulação de desempenho lumínico para um empreendimento

FACHADAS EM PAINÉIS ARQUITETÔNICOS

São as fachadas dos edifícios as principais responsáveis 
pela qualidade, pelo conforto, pela sustentabilidade, pela 
durabilidade e pelos custos de manutenção que os mora-
dores terão ao longo da utilização do imóvel.  

Pensando em toda essa importância, desde 2009 a Joal 
Teitelbaum instala painéis arquitetônico nas fachadas dos 
empreendimentos residenciais e comerciais gerenciados, os 
quais são inigualáveis na comparação com qualquer outro 
tipo de revestimento de fachada, visto serem produzidos 
em fábrica, o que lhes confere um controle rigoroso de 
qualidade, além da redução na geração de resíduos, o que 
contribui para a preservação do meio ambiente.

Produzidos no Brasil, com tecnologia desenvolvida no 
Canadá e nos Estados Unidos e utilizados mundialmente, os 
painéis arquitetônicos conferem, além da altíssima qualida-
de, elevada durabilidade, baixíssimo nível de manutenção, 
isolamento termoacústico superior, e contribuem com a sus-
tentabilidade, ao reduzir e otimizar o consumo energético.

Uma vez combinados com esquadrias e vidros especifi-
cados mediante estudos técnicos específicos para cada um 
dos empreendimentos, formam uma solução de fachada 
imbatível nos quesitos qualidade, conforto, sustentabilidade 
e durabilidade.

No Rio Grande do Sul, esse é um revestimento que 
você encontra apenas nas obras gerenciadas pela Joal 
Teitelbaum.

ESQUADRIAS E VIDROS: DESEMPENHO ESTRUTURAL, 
TÉRMICO, ACÚSTICO E LUMÍNICO

Além de cumprir com o desempenho estrutural, nos 
dormitórios e nas salas as esquadrias e os vidros são dimen-
sionados a partir de dados extraídos dos mapas de ruído e 
de simulações termoenergéticas e lumínicas específicas para 
cada um dos empreendimentos. 

O Mapa de Ruído do empreendimento é feito a partir de 
medições acústicas no entorno, caracterizando as fontes que 
compõem a paisagem sonora e, então, calculando a propaga-
ção e a pressão sonora incidentes em cada uma das fachadas. 

A simulação termoenergética, por sua vez, é realizada nos 
ambientes de permanência prolongada dos apartamentos 
(quartos e salas), levando-se em consideração a orientação 
solar da implantação do empreendimento, para 
dias de verão e de inverno. 

Por fim, é efetuada uma simulação do desem-
penho lumínico para a edificação, calculando a 
disponibilidade de iluminação natural a partir da 
posição geográfica do local de implantação do 
empreendimento.

Os dados são reunidos, e é efetuado um trabalho inte-
grado entre os projetistas de modo a verificar a solução de 
esquadrias e vidros que atendam aos critérios lumínicos, 
térmicos e acústicos especificados nas normas técnicas.

 

Fachada em painéis arquitetônicos
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ATENUAÇÃO ACÚSTICA ENTRE PAVIMENTOS

Muito mais do que simplesmente colocar uma manta 
de atenuação acústica entre os pavimentos, é efetuado um 
estudo técnico por empresa especializada para cada empre-
endimento, analisando o sistema construtivo e as possíveis 
fontes de propagação de som dentro da edificação, de modo 
a determinar as formas de atenuação e isolamento entre os 
pavimentos.

O isolamento acústico é estimado a partir das proprie-
dades dos diferentes sistemas e elementos construtivos, 
suas uniões e geometrias, considerando as diferentes vias 
de transmissão.

Esse estudo especificará, então, o tipo de manta a utilizar, 
a espessura e especificação do contrapiso, o isolamento de 
passagens e tubulações, entre outros aspectos, de modo a 
formatar uma solução que irá garantir o nível de desempenho 
especificado no memorial descritivo do empreendimento para 
o ruído de impacto e para o ruído aéreo.

Após o término da obra, o desempenho acústico é ensaia-
do com equipamentos e procedimentos especificados nas 
normas técnicas, de modo a verificar se o valor projetado 
foi atingido.

Detalhe de um estudo técnico 
para isolamento acústico de um 
empreendimento

ATENUAÇÃO ACÚSTICA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Mesmo não sendo uma exigência da Norma de Desempenho 
(NBR 15575), os empreendimentos recebem linha específica 
(Silentium, da Amanco, ou Redux, da Tigre) para as tubulações 
aéreas de esgoto localizadas nos banheiros e cozinhas, alcançando 
maior conforto acústico  para os moradores ao reduzir os ruídos 
originados do escoamento hidráulico.

PRÉ-AQUECIMENTO SOLAR DA ÁGUA DE CONSUMO

A utilização de painéis solares de alto desempenho para o 
pré-aquecimento da água de consumo promove significativa 
redução do consumo de gás e de energia elétrica entre os 
meses de novembro e março, quando a incidência da energia 
solar gera o aquecimento de água que abastece as unidades. 

Utilizada desde 2009 nas obras gerenciadas pela Joal 
Teitelbaum, é uma tecnologia limpa que reduz o impacto 
ambiental da edificação e gera economia  para os moradores 
no consumo de energia elétrica e gás.

Utilização de linha acústica para tubulações hidrossanitárias
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www.rblengenharia.com.br

Há 30 anos nossa missão é entregar a 
melhor solução em impermeabilização, 
com a melhor equipe técnica.
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ENERGIA RENOVÁVEL PARA ATENDIMENTO PARCIAL DO 
CONSUMO DE ENERGIA

Painéis fotovoltaicos captam a luz solar diariamente e a 
transformam em energia elétrica, gerando créditos que serão 
abatidos da conta mensal de luz do condomínio ou das uni-
dades residenciais.

Assim como a energia solar para o aquecimento da água de 
consumo, é também uma tecnologia limpa que reduz o impacto 
ambiental da edificação e converte a economia diretamente  
para os moradores do empreendimento.

USO EFICIENTE DA ÁGUA POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DE METAIS 
COM CONTROLADORES DE FLUXO E REAPROVEITAMENTO DA 
ÁGUA DE CHUVA

A utilização de metais com controladores ou redutores 
de fluxo, acrescidos ao aproveitamento da água de chuva e 
dos drenos de ar-condicionado para o paisagismo e lavagem 
de pisos, promove a redução do consumo de água potável e, 
consequentemente, dos gastos mensais do condomínio e das 
unidades, além de contribuir com a sustentabilidade.

SISTEMA DE RENOVAÇÃO DE AR NAS ÁREAS COMUNS 
CLIMATIZADAS

Além de ser uma boa prática para a garantia da qualidade do 
ar interno, a renovação do ar em áreas comuns climatizadas é 
uma exigência normativa e legal. Sendo assim, é muito importan-
te verificar se esses dispositivos são dimensionados por projeto 
específico e se estão presentes em salões de festas, espaços kids, 
academias e todos os demais ambientes de uso coletivo, pois 
são eles que garantirão a saúde e o bem-estar dos moradores e 
usuários do empreendimento nos momentos de lazer.

SELAGEM CORTA-FOGO DAS INSTALAÇÕES

A compartimentação horizontal e vertical é uma exigência 
normativa e legal aplicada às edificações, de acordo com alguns 
critérios de área, altura, entre outros. Por estar relacionada com 
a segurança e com a estabilidade da edificação, visto tratar 
da proteção contra a propagação de incêndio e fumaça, e por 
ficar “escondida” do olho do potencial comprador do imóvel, 
ela merece uma atenção especial no momento da análise e 
decisão de compra. 

As obras gerenciadas pela Joal Teitelbaum têm projeto 
específico realiza-
do por profissional 
habilitado, no qual 
são especificadas 
todas as soluções 
de selagem e com-
partimentação no 
pavimento e entre 
pavimentos, trazen-
do tranquilidade aos 
moradores e usuá-
rios dos empreendi-
mentos.

PERSONALIZAÇÃO 

O sistema de personalização da Joal Teitelbaum é uma das 
características que são implementadas desde a sua fundação. 
Por meio do Manual de Personalização, o cliente pode cus-
tomizar os projetos de arquitetura e instalações e todos os 
acabamentos internos, desde que atendendo aos prazos de 
cronograma, contando com o apoio e a gestão da equipe de 
arquitetura da empresa.
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Selagem 
corta-fogo de 
tubulações



Uma ampla infraestrutura com mais 

de 4.200 m2 e serviços contemplam 

a atmosfera de Home Resort 

Exclusivo. Entre os atrativos, spa, 

piscinas, salão de festas e espaço 

gourmet, além de espaços para 

esportes ao ar livre. Tudo isso 

com muita segurança para toda 

a família aproveitar o melhor do 

litoral o ano inteiro.

DUPLEX E 
APARTAMENTOS COM 
3 OU 4 DORMITÓRIOS 
COM SUÍTE, 2 
VAGAS E DEPÓSITO 
INDIVIDUAL

ACESSE O HOTSITE E FAÇA UM TOUR 
VIRTUAL PELA  INFRAESTRUTURA

COMPLETO
PARA

Curtir
CADA
MOMENTO
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UM CLUBE
DE PRAIA

Completo

Espaço TeenEspaço Kids Academia CompletaQuadra Esportiva

Salão de FestasDeck Piscinas / Salão de Festas

QUADRA ESPORTIVA PISCINA ADULTO SALÃO DE FESTAS / ESPAÇO GOURMET

ACADEMIA, ESPAÇOS TEEN E KIDS PISCINA INFANTIL ESTAR DA FIGUEIRA

ESPAÇO SPA DECK PISCINAS / SALÃO DE FESTAS CHURRASQUEIRAS

10509F-Anúncios-AGS_Jan-versão-sem-texturas.indd   3-4 21/02/2022   15:05:51



OPÇÕES COM 3 OU 4 DORMITÓRIOS COM 
SUÍTE, 2 VAGAS E DEPÓSITO INDIVIDUAL

CONSULTE UNIDADES DECORADAS E SEMIMOBILIADAS À VENDA

ACESSE A
APRESENTAÇÃO

ASSISTA 
AO FILME 

Apartamento com 2 sacadas
3 dormitórios, sendo 1 suíte, lavabo e banheiro de serviço  ∙  133,46 m² privativos

Apartamento com 2 sacadas
3 dormitórios, sendo 1 suíte, lavabo e dependência completa  ∙  170,37 m² privativos

Superior

Apartamento Duplex
3 dormitórios, sendo 2 suítes, e banheiro de serviço  ∙  166,50 m² privativos

Inferior
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AV. CENTRAL

ATLÂNTIDA FOOD PARK

CANTINA PASTASCIUTTA

MARQUÊS ANGUS 
STEAKHOUSE

ROUBADINHAS
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AV. CENTRAL, 1891

Atendimento Personalizado: Contate nossos consultores para conhecer o 
empreendimento através do exclusivo Atlântida Experience.

• CONCIERGE

• LIMPEZA DO APARTAMENTO

• BAR QUE ATENDE À PISCINA E AOS APARTAMENTOS

• RECREAÇÃO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

• CAMAREIRA

• SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS 
(AT HOME OU SALÃO DE FESTAS)

• ESTRUTURA NA BEIRA DA PRAIA

Conheça todas as comodidades desse sistema, 
que você pode contratar pelo aplicativo e usar 
quando quiser, e pagar apenas o que utilizar.*

*Serviços disponíveis conforme demanda disponibilizada pela Ohtel no  aplicativo do 
empreendimento. Alterações durante os diversos meses do ano.

Prédio com Habite-se e Individualizado no Registro de Imóveis de Xangri-lá/RS.

Gerenciamento:

Barracas, guarda-sóis e cadeiras 

Bar da piscina
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Mais diagnósticos, 
mais precisão e 
menos doenças

Saúde

51 99286 4158
51  99272 3129
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Uma das grandes mudanças ocorridas na humanidade 
nos últimos 60 anos foi a evolução da ciência, especialmente 
da medicina, com inovação no tratamento e cura de diversas 
doenças. Além da realização de procedimentos menos invasivos 
e com maior precisão de diagnóstico, a prevenção passou a ser 
palavra-chave no ambiente de saúde e na vida das pessoas. 

O médico intensivista do Hospital Moinhos de Vento Túlio 
Tonietto revela que a medicina intensiva tem aproximadamente 
essa “idade”, com algum debate sobre a data certa de seu “nasci-
mento”. Ele conta que, ao longo desse período, os equipamentos 
e a tecnologia mudaram consideravelmente. “Se olharmos um 
ventilador mecânico moderno, por exemplo, teremos dificuldade 
de acreditar no tamanho que eles tiveram um dia, principalmente 
se compararmos com o antigo ‘pulmão de aço’”, aponta Tonietto. 

Ele explica que a capacidade de apoiar ou até substituir 
temporariamente a função de alguns órgãos durante uma do-

ença crítica é a característica central da Unidade de Tratamento 
Intensivo (UTI). “A maioria dos outros equipamentos também se 
tornou menor e mais móvel: máquinas de hemodiálise, moni-
tores, dispositivos de oxigenação de membrana extracorpórea 
etc.”, elenca Tonietto.

Segundo ele, no entanto, os maiores avanços, talvez, tenham 
sido nos processos de atendimento na UTI. “O melhor enten-
dimento da doença crítica e os estudos clínicos randomizados 
levaram a uma mudança de paradigma e à criação de um con-
ceito ‘menos é mais’, ou uma troca de ‘demais’ para ‘somente 
o suficiente’”, avalia. O intensivista relata que hoje um familiar 
pode se surpreender ao ver um paciente caminhando na UTI 
entubado e conectado ao respirador.

De acordo com Tonietto, a UTI tornou-se um local de trabalho 
em equipe, considerado a chave para alcançar cuidados de alta 
qualidade. “Todos os membros da equipe multiprofissional têm 

um lugar específico na equipe, com função definida, e todos 
são essenciais para o bom funcionamento da UTI”, afirma.  

O uso da tecnologia foi outra transformação no setor 
de terapia intensiva, especialmente com a chegada da 
pandemia de Covid-19. Com a necessidade de isolamento 
por parte dos pacientes, a forma encontrada para driblar o 
afastamento entre internados e familiares foi com a ajuda 
de tablets, smartphones e videochamadas. “Os pacientes 
que tinham condições de se comunicar podiam fazê-lo por 
meio das chamadas por vídeo de seus próprios aparelhos 
ou de dispositivos do hospital. Para aqueles que estavam 
sedados, a equipe fazia chamadas e mostrava o doente ao 
seu ente querido, passando as informações do estado de 
saúde depois”, relembra. Embora insuficiente, o intensivista 
explica que essa prática, muitas vezes, já servia para acalmar 
a família e confortá-la. 

Em meio a tantas modificações, Tonietto frisa como um 
dos maiores avanços da medicina e da humanidade a criação 
da vacina, que permitiu o controle e até a erradicação de 
doenças infecciosas. “Talvez, muitos de nós não estariam 
aqui hoje, se não fosse por ela. Vacinas são seguras e salvam 
vidas. Vacine-se”, orienta.

O melhor entendimento da 
doença crítica e os estudos 

clínicos randomizados levaram 
a uma mudança de paradigma e 
à criação de um conceito ‘menos 
é mais’, ou uma troca de ‘demais’ 

para ‘somente o suficiente’.

Túlio Tonietto
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INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, 
DE GÁS E PPCI

MANUTENÇÃO PREDIAL

MANUTENÇÃO INDUSTRIAL
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TRANSFORMAÇÕES DE CONCEITOS DE VIDA

A preocupação com a saúde, em geral, era negligenciada 
há algumas décadas. O tabagismo era estimulado, a prática de 
atividade física, ignorada, e não havia qualquer cuidado com a 
alimentação. A avaliação é do chefe do Serviço de Cardiologia do 
Hospital Mãe de Deus, Cristiano Jaeger. Diretor do Instituto de 
Medicina Vascular Mãe de Deus (IMV), ele afirma que o conhe-
cimento científico, trazendo conceitos que culminaram em uma 
sobrevida progressivamente mais longa da população ao longo 
dos últimos anos, tem importante papel nessa mudança. “No 
caso específico das doenças cardíacas, a preocupação justifica-se, 
uma vez que são as principais causas de morte, especialmente 
o infarto agudo do miocárdio”, alerta o cardiologista.

Jaeger diz que o transplante cardíaco é uma realidade há 
algumas décadas, sendo considerado uma das cirurgias de maior 
risco e indicada para casos extremos de insuficiência cardíaca 
terminal. “As técnicas cirúrgicas apresentaram alguns avanços, 
assim como os materiais utilizados em todas as cirurgias car-
díacas. No entanto, considero a conscientização a respeito da 
doação de órgãos na nossa população o determinante para a 
evolução do transplante cardíaco atualmente”, avalia.

Sobre os métodos adotados há anos, Jaeger afirma que 
muitos conceitos se mantêm, como o manejo de hipertensão 

arterial e o tratamento de angina. “No entanto, são raras as 
práticas feitas há mais de 50 anos e que são replicadas ainda 
hoje, especialmente em razão da ideia de uma medicina menos 
invasiva, constantemente perseguida e alcançada por meio de 
tecnologia”, diz. 

Outro progresso é o fato de que há doenças do coração, atu-
almente, que eram desconhecidas há algumas décadas, fazendo 
com que novos métodos diagnósticos tornassem possível o seu 
esclarecimento. Um exemplo é a síndrome de Tako-Tsubo, ou 
síndrome do coração partido, um quadro de falência cardíaca 
regional e transitória, com manifestação eletrocardiográfica de 
infarto, desencadeada por uma situação de estresse emocional 
extremo. “Ela só é passível de diagnóstico após o advento do 
ecocardiograma e mais bem elucidada ainda com a ressonância 
magnética cardíaca”, destaca Jaeger.

A PELE TAMBÉM PASSOU A SER OBSERVADA

A preocupação com a saúde da pele foi outra grande mu-
dança observada ao longo dos anos. Para o epidemiologista e 
professor adjunto de Dermatologia da Universidade Federal das 
Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) Rodrigo Pereira 
Duquia, as causas para essa modificação foram multifatoriais, 
como a sobrevida da população, que era menor. “A expectativa de 

vida, que era de 52 anos em 1960, passou para 76 anos em 2020. 
O gradual envelhecimento da população e, por conseguinte, da 
pele, aumentou de modo exponencial os casos de câncer de pele”, 
justifica. Ele comenta também a mudança no padrão estético; as 
pessoas frequentavam a praia com roupas longas e passaram, 
gradativamente, a utilizar vestimentas mais curtas. “O maiô foi 
sendo trocado pelo biquíni, aumentando a área cutânea exposta. 
Soma-se a isso o surgimento, na dé-
cada de 1960, da cultura de que estar 
bronzeado é sinônimo de maior nível 
socioeconômico e de pessoa saudável”, 
detalha Duquia. 

De acordo com o professor, todos 
esses fatores contribuíram para o cres-
cimento do número de casos de câncer 
de pele e envelhecimento. “Com o au-
mento na frequência desses problemas, 
o dermatologista começou a ser mais 
procurado, tanto para prevenção como 
para tratamento dessas comorbidades”, complementa. 

Embora a doença tenha se ampliado, a prevenção e o trata-
mento também se desenvolveram. “Do ponto de vista de prevenção, 
ganhamos um grande aliado, que foi o dermatoscópio, dando 
maior precisão na identificação de tumores de pele”, analisa Du-
quia. Ele explica que vários estudos já demonstraram que, a partir 
da utilização dessa ferramenta, a precisão na detecção de lesões 
malignas e pré-malignas aumentou. “Atualmente, conseguimos 

detectar tumores muito pequenos e, com isso, realizar pequenas 
cirurgias, alcançando uma taxa de cura muito elevada”, come-
mora. O mapeamento corporal foi outra novidade que apareceu 
nos últimos anos, auxiliando no monitoramento de indivíduos 
com maior risco de desenvolver câncer de pele. 

Em relação ao tratamento, surgiram produtos em creme, 
para serem aplicados na pele, que combatem o câncer, al-

cançando taxa de cura semelhante 
à das cirurgias. “Algo inimaginável 
nos anos 60. Além disso, esse tipo 
de abordagem evita que o paciente 
fique com marcas cirúrgicas na 
pele. Esse produto não serve para 
qualquer tipo de tumor, mas auxilia 
em muito no combate ao câncer de 
pele”, acrescenta o médico.

Sobre o surgimento de novas 
propostas de tratamento, Duquia sa-
lienta que não há mais espaço para a 

                                     medicina baseada em experiências. 
“O paciente deve exigir, cada vez mais, a medicina baseada em 
evidências científicas. Esse tratamento é comprovadamente 
eficaz? Existem bons estudos que mostram o efeito da tera-
pêutica proposta? Quais os possíveis efeitos colaterais?”, indaga. 
Na opinião dele, o questionamento por parte do paciente auxilia 
na busca de tratamentos com efeitos bem estabelecidos na 
literatura.

São raras as práticas feitas 
há mais de 50 anos e que 
são replicadas ainda hoje, 

especialmente em razão da ideia 
de uma medicina menos invasiva, 

constantemente perseguida e 
alcançada por meio de tecnologia.

Atualmente, conseguimos 
detectar tumores muito 

pequenos e, com isso, 
realizar pequenas cirurgias, 

alcançando uma taxa de cura 
muito elevada.

Cristiano Jaeger 

Rodrigo Duquia
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ecografia abdominal, tomografia computadorizada e ressonância 
magnética − tornaram-se mais precoces, e a reprodução em 3D de 
lesões passou a permitir um maior acesso cirúrgico. As endosco-
pias (digestiva alta e colonoscopia) também possibilitaram maior 
acesso à parte do tubo digestivo. 

Mas o destaque fica por conta da cirurgia bariátrica metabólica. 
Trindade explica que ela possibilita a melhoria ou a correção do 
diabetes tipo 2, da hipertensão arterial e da apneia do sono. “Anti-
gamente se dizia que a cirurgia bariátrica era somente para perder 
peso. Usava-se mais como um problema estético. Hoje utilizamos 
esse procedimento porque ele corrige as alterações metabólicas 
que a obesidade provoca”, esclarece o professor da UFRGS.

Ele recorda que as primeiras cirurgias (bypass jejuileal) só 
mexiam no intestino. Em seguida, surgiu a gastrectomia, com 
a retirada de parte do estômago e um desvio para o intestino. 

“Percebeu-se que os pacientes obesos perderam peso e corrigiram 
as alterações metabólicas.  A partir daí surgiu a relação da cirurgia 
com a perda de peso e a obesidade”, conta. Todas as cirurgias 
hoje são feitas por videolaparoscopia, um método minimamente 
invasivo, considerado outra evolução na medicina. “Há também 
a cirurgia robótica, com algumas vantagens devido ao manuseio 
instrumental dentro do corpo humano”, destaca Trindade. De 
acordo com o médico, a diferença é que é o cirurgião manipula 
um robô para realizar incisões, ressecções e reconstruções.

Trindade revela que o grande desafio da especialidade médica 
é descobrir as alterações metabólicas dos pacientes. “Atualmente 
a única maneira de se ajustar é por meio da cirurgia. Mas no 
dia em que conseguirmos identificar e ver exatamente qual é 
a modificação metabólica, qual é o gene responsável por esse 
problema, e atuar, nesse momento, com medicação, é o futuro”, 
avalia o cirurgião do aparelho digestivo.

Antigamente se dizia que a cirurgia 
bariátrica era somente para perder 

peso. Usava-se mais como um 
problema estético. Hoje utilizamos 

esse procedimento porque ele corrige 
as alterações metabólicas que a 

obesidade provoca.

Manoel Trindade“OBESIDADE É UMA EPIDEMIA”

O padrão estético e o tipo de alimentação foram outros 
aspectos que passaram por modificações durante as últimas 
décadas. “Antigamente, uma pessoa com sobrepeso parecia 
saudável. Com o passar do tempo, fomos vendo que a obesi-
dade e o sobrepeso, em vez de serem fatores protetivos, são 
muito deletérios para o corpo humano”, analisa o cirurgião do 
aparelho digestivo e professor da Faculdade de Medicina da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) Manoel 
Trindade. Segundo ele, se compararmos homens e mulheres no 
Brasil, hoje quase 50% da população têm sobrepeso, sendo 14% 
com obesidade e, desse índice, 10% com obesidade mórbida. “É 
muito alta essa incidência. Obesidade é uma epidemia”, lamenta 
o médico, cirurgião bariátrico e metabólico, doutor em Cirurgia 
pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). 

Trindade conta que uma das constatações feitas nos últimos 
anos é de que o acúmulo de gordura faz com que o organismo 
produza uma série de fatores inflamatórios. “À medida que a 
pessoa aumenta de peso, ela está sujeita a hipertensão arterial, 
diabetes mellitus, apneia do sono, entre outras consequências”, 
enumera. Ele complementa que o câncer é outra doença com 
maior probabilidade de ocorrência em pessoas obesas. “Elas 
têm quatro vezes mais chance de desenvolver câncer do que 
um indivíduo com peso normal”, diz.  

Ele credita o crescimento da obesidade a causas de ordem 
genética e, principalmente, à “moderna dieta” de hoje. “Algum 
fator, como conservantes e acidulantes, nas pessoas que têm 
propensão, é como um gatilho para elas aumentarem de peso. 
E quando se dispara esse mecanismo, o peso vai aumentando, 
com todas as comorbidades que isso causa”, detalha o cirur-
gião, lembrando que, no passado, os alimentos não eram tão 
processados.

Por outro lado, ocorreram avanços relacionados aos exames 
envolvendo o aparelho digestivo: os métodos diagnósticos − 
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Responsabilidade Social

A Joal Teitelbaum investe em responsabilidade social e pre-
servação ambiental com base no compromisso com o futuro. A 
trajetória da empresa revela ações pioneiras nos canteiros de 
obra, na sede, com empreiteiros, profissionais da construção civil 
e a comunidade. Iniciativas como campanhas do agasalho, de ali-
mentos e brinquedos, com o apoio de clientes dos condomínios 
em construção, beneficiando os parceiros das obras, ajudaram, 
em muitos momentos, a diminuir as necessidades das famílias.

A alfabetização nos canteiros de obra, no ano de 2004 e 
subsequentes, em parceria com o Serviço Social da Industria 
(Sesi) e destinada aos parceiros que não tinham completado o 
ensino básico e não sabiam ler, foi uma realização inovadora e 
gratificante que possibilitou a alfabetização de 100% da força-

-tarefa. Para instigar a leitura, a empresa instalou bibliotecas 
nos refeitórios das obras.
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REVESTIMENTOS CERÂMICOS.
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Paralelamente, o departamento de Recursos Humanos 
iniciou uma pesquisa sobre os filhos de todos os colaborado-
res, verificando faixas etárias e solicitando a lista de material 
expedida pelas escolas. Foi um trabalho singular, valorizando 
a educação, incentivando as famílias a procurarem o ensino e 
levando a alegria e o prazer de receber o material escolar para 
a efetivação da aprendizagem.

Atualmente, um trabalho complementar é realizado com 
crianças de outras comunidades. Um exemplo recorrente da 
ação acontece no município de Pelotas, onde a empresa de-
senvolve um dos primeiros bairros planejados do Rio Grande do 
Sul, o Quartier, empreendimento que ocupa 30 hectares e que 
tem master plan feito pelo  escritório Jaime Lerner Arquitetos 
Associados. No início de 2021, foram repassados mais de 200 
kits escolares para a prefeitura do município.  

Hoje em dia, o apoio ao Lar da Criança Anne Frank se des-
taca entre as ações e permite mais qualidade no atendimento 
dos pequenos que frequentam o espaço de aprendizagem e 
convivência. A parceria, que se iniciou em 1995, engloba ma-
nutenção, reformas, aquisição de materiais e apoio a eventos 
pedagógicos. O Lar está localizado no Bairro Jardim Universitário, 
em Viamão, e atende gratuitamente, em média, 130 crianças, 
muitas em situação de vulnerabilidade econômica e social. O 
trabalho envolve o desenvolvimento de práticas educacionais 
e sociais de qualidade.

Diretora da instituição desde 2009, Dilva Ávila da Silva 
esclarece que o Lar conta com 16 colaboradores efetivos e 
oferece Educação Infantil e o Projeto de Convivência e Fortale-
cimento de Vínculos, denominado Conviver pela instituição, o 
qual consiste em oficinas para as crianças que já frequentam o 
ensino fundamental e passam o outro turno na entidade. São 
oferecidas atividades sobre reciclagem, pintura, artes, artesanato, 
dança e música, “Além dos temas recorrentes voltados para 
meio ambiente e sustentabilidade, como a produção da horta 
comunitária e as aulas de culinária”, ressalta.

Dilva comenta que o apoio de empresas como a Joal Teitel-
baum permite o funcionamento do espaço. “Sobre as solicitações 
intempestivas de modificações na estrutura física, seria impos-
sível ter feito se não tivéssemos essa parceria. Não tínhamos 

Ações sociais marcam 
trajetória da Joal Teitelbaum
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     PROJETO ESTRUTURAL

 No que diz respeito ao desempenho, ao compromisso, 
ao esforço, à dedicação, não existe meio termo. Ou 
você faz uma coisa bem feita ou não faz.

Ayrton Senna

 "
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recursos para executar. Sempre que surgiam necessidades, 
muitas delas em função de obrigações impostas pela legislação, 
contamos com a Joal”, afirma a diretora. Entre os exemplos de 
obras que fizeram a diferença nas rotinas das crianças, Dilva 
destaca as rampas de acesso com piso tátil, as reformas das 
calçadas, a adequação dos banheiros, as novas instalações para 
os zeladores e a reforma do telhado.

“Crianças que estavam usando gesso puderam andar com 
mais tranquilidade, e familiares cadeirantes puderam acessar 
o Lar. A partir daquele momento, todos estavam integrados”, 
relata a diretora. Ela relembra o caso de um pai que usa cadei-
ra de rodas e que, anteriormente, parava próximo ao portão 
para deixar o filho, mas que agora vai até a porta da sala para 
acompanhar a criança. “É o valor que permanece, a condição 
que permite a inclusão.” 

Dilva reforça a ideia que leva a Joal Teitelbaum a se compro-
meter com projetos como esse: “Acredito que trabalhar com as 
crianças é o maior investimento. Tudo o que passamos para eles 
tem um grande sentido. Eles nos reconhecem depois de crescer, 
visitam o lar e sentem saudades”. 

REFERÊNCIA PARA A COMUNIDADE 

Reni Vaz de Leon é avó da Juliana (16 anos), da Joana (11 
anos) e da Isadora (5 anos). Emocionada, menciona as memó-

rias de quando as duas netas mais velhas frequentaram o Lar. 
Ela diz que a família tem sentimentos de gratidão pelo espaço, 
pois as pequenas foram muito felizes naquele período. A avó 
conta que percebeu uma grande evolução no espaço físico ao 
longo dos anos.

Marco André da Silva Mendes é pai do Marco Filho (6 anos) e 
de Martín Levi (3 anos).  Os dois frequentam o Lar, localizado no 
bairro em que ele mora há 40 anos. Ele relembra que, quando a 
família buscou a ajuda, já tinham a referência de todos os anos 
de cuidado que o irmão Márcio, hoje com 32 anos, havia recebido. 

“A instituição sempre foi bem-conceituada.” Esse apoio permite 
manter o Lar funcionando com excelência. 

Engenheiro responsável pelas obras do Lar, Everton Fracarri 
salienta que é sempre gratificante colaborar com a causa e que 
os projetos são discutidos com o arquiteto para a execução. 
A construção das calçadas, das rampas de acesso, da casa do 
zelador e a reforma do telhado foram obras desenvolvidas 
recentemente. O voluntário explica que os diferenciais estão 
relacionados à utilização de produtos de qualidade. “Analisamos 
o projeto e temos como base a sustentabilidade dos materiais.” 
A parceria possibilita atingir dezenas de famílias, tornando a 
corrente da solidariedade algo que pode ser vivido e aprendido. 
Para este ano, a iniciativa planejada pela Joal Teitelbaum é a 
instalação de placas fotovoltaicas, contribuindo para a economia 
de energia.

Atividade com as crianças do Lar da Criança Anne Frank                       

Preparo dos kits da ação volta às aulas no conteiro de obras

FOTO PEDRO TEITELBAUM

FOTO DIVULGAÇÃO
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SAÚDE E ACOLHIMENTO

Ao longo dos anos de atuação, a empresa desenvolveu muitos 
programas para levar bem-estar e interação social, facilitar o 
acesso ao lúdico e garantir cuidado para crianças e idosos em 
atendimento por instituições. O Asilo Padre Cacique contou, 
em muitos momentos, com doações de alimentos, materiais 
de higiene e visitas de voluntárias aos idosos, além da partici-
pação no café da tarde, quando eram entregues lanches para 
os moradores.

Em 2010 e em anos seguintes, o escritório foi um dos patro-
cinadores da produção do Livro da 4ª Série, projeto do Núcleo 
Educacional de Empreendedorismo do Colégio Israelita Brasi-
leiro. Alguns exemplares foram reservados, e a Joal Teitelbaum 
escolheu o Instituto da Criança com Diabetes para destinar a 
coletânea para compor o acervo da biblioteca da entidade. Foi 
uma ação diferenciada, pois integrou educação e acolhimento, 
axiliando em diferentes situações.

Nas comemorações dos 55 anos do escritório, as crianças 
foram a atenção das propostas. No dia 7 de outubro de 2016, 
voluntários proporcionaram momentos felizes para os peque-
nos internados no setor de oncologia pediátrica do Hospital 
de Clínicas. Sob coordenação da Lika Eventos, foi montado 

um teatro de fantoches visando a interação com os bonecos 
e com as voluntárias da Joal. Situações criadas pela contadora 
de histórias provocaram muitos sorrisos, complementados pela 
distribuição de kits com pirulitos, balas e chocolates.

AGASALHO PARA QUEM PRECISA

A cada inverno, a Joal Teitelbaum concretiza a Campanha 
do Agasalho, com a participação de colaboradores, clientes e 
parceiros que são estimulados a doar roupas para os funcio-
nários que atuam nos empreendimentos em que a empresa 
está presente. Somente em Pelotas, a campanha do agasalho 
da empresa arrecadou mais de 700 peças de roupas de inverno 
no ano passado. Os donativos foram destinados para o setor 
de assistência social da cidade, antes de a estação fria começar.

BRECHÓS

Em setembro de 2010, foi organizado um brechó nas de-
pendências do Lar da Criança Anne Frank, juntamente com a 
mantenedora, a Entidade Comunitária Israelita Brasileira (Eci-
bras), para beneficiar a comunidade escolar e os moradores do 
bairro. A empresa realizou a coleta de doações, e uma quantidade 
significativa de donativos foi arrecadada.

Os colaboradores da Joal apoiaram com a preparação e a 
execução do evento, ajudando as voluntárias. A ideia solidária 
agradou, firmando a prática de dois ou três brechós por ano. 

Ação comemorativa ao Dia das Crianças na recreação Pediátrica Infantil do Hospital de Clínicas

Mais ações integram o rol de 
iniciativas da Joal Teitelbaum: 
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A intenção é arrecadar fundos para auxiliar na manutenção da 
instituição. Muitas empresas e famílias parceiras passaram a 
doar itens, entre eles artigos de cama e mesa, bazar, brinquedos, 
roupas, equipamentos elétricos e eletrônicos.

Hoje o brechó é inteiramente gerenciado pelo Lar, e a 
empresa segue motivando parceiros a permanecerem como 
apoiadores. O Departamento de Marketing atua para suprir as 
necessidades da escola.

ALIMENTOS E BRINQUEDOS  

A arrecadação de alimentos e brinquedos é prática da empre-
sa em muitas campanhas. Em 2020, já na pandemia, o escritório 
incentivou os clientes a depositarem, espontaneamente, em uma 
conta bancária criada especificamente para a compra de presen-
tes para o Dia da Criança. Os itens foram entregues aos alunos 
do Lar, que estavam interagindo somente de forma remota.

A Joal recebeu a relação com os nomes das crianças e idades, 
e brinquedos foram comprados para todos. O parceiro comer-
cial se sensibilizou e favoreceu a aquisição, beneficiando ainda 
mais os pequenos. Ocorreu uma entrega programada no Lar, 
mantendo todas as restrições sanitárias da época, e o momento 
despertou brilho nos olhos dos alunos. 

Outro exemplo, também por meio de iniciativas do Quartier, 
foi lançado em 2020 para coleta de brinquedos de Natal. Os itens 

foram distribuídos para as mais de 300 famílias atendidas pela 
Secretaria de Assistência Social de Pelotas, por meio do Centro 
de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), do 
Centro de Referência da Assistência Social (Cras) e de abrigos. 

QUALIDADE

O ano 2000 marcou o início da agenda do Dia da Qualidade 
nos canteiros de obra e na sede da empresa, com palestras sobre 
qualidade, meio ambiente, saúde e segurança. Os vieses são 
motivacionais e buscam conscientizar funcionários e parceiros 
sobre a importância do trabalho de cada um em prol do desen-
volvimento de todas as partes interessadas. O evento é espaço 
de premiação para os mais bem colocados em produtividade, 
segurança, meio ambiente, Programa 5S, qualidade, prazo, custo 
e avaliação de fornecedores.

O objetivo é que, aos poucos, tudo passe a fazer parte da 
rotina, e a conscientização dos preceitos seja intrínseca. As 
premiações, palestras e cuidados permanecem no projeto, que 
agora se torna realidade diária.

A responsabilidade social é um compromisso da Joal Tei-
telbaum com o sociedade como um todo. A relação entre as 
pessoas e o dar de si permitem que possamos entender o outro 
e a nós mesmos, favorecendo um crescimento harmônico em 
nosso planeta.   

A campanha do agasalho do Bairro Quartier arrecadou mais de 700 peças de 
roupas de inverno no ano passado. A empresa também realizou uma ação para 
coletar brinquedos que foram distribuídos para mais de 300 famílias no Natal. 

FOTOS DIVULGAÇÃO
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SUA VIDA MUITO MAIS COMFORT 
NO MOINHOS DE VENTO

ENTREGA EM 2022

2 E 3 DORMITÓRIOS COM SUÍTE

77 M2 A 124 M2 PRIVATIVOS

AMPLO LAZER

VIDROS DUPLOS EM DORMITÓRIOS

2 ELEVADORES

O Marquês Green Homes foi pensado para esse novo mundo, 
mas sem abrir mão do melhor da vida. Por isso, criamos o 
conceito de Comfort Living: serviços pay per use que trazem 
mais comodidade, conforto e facilidade para o seu dia a dia. E 
uma área de lazer completa, para toda a família aproveitar. 

A VIDA ESTÁ MUDANDO RAPIDAMENTE 
E PEDE UM  NOVO RITMO, NOVAS 
ESCOLHAS, NOVAS FORMAS DE VIVER.
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FIT SPOTKIDS & PLAY

PARTY & PUB

LOUNGE EXTERNO

PISCINA COM RAIA 

1. Piscina Aquecida
2. Deck / Solarium
3. Lounge Externo

4. Playground
5. Party & Pub
6. Kids & Play

7. Fit Spot
8. Hall
9. Banheiros

PISCINA COM RAIA E PRÉ-AQUECIMENTO SOLAR    DECK E SOLARIUM
PARTY & PUB   LOUNGE EXTERNO   PLAYGROUND   FIT SPOT   KIDS & PLAY 

ANDAR INTEIRO DE LAZER
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*Opção de planta 1 dormitório com living estendido

124 m2 privativos • Suíte master 
Churrasqueira • 2 vagas de garagem.

77 m2 privativos • Suíte master • Sacada
Churrasqueira • 1 ou 2 vagas de garagem.

Imagem ilustrativa do living do apartamento final 1 Imagem ilustrativa do living do apartamento final 2

PLANTA TIPO 2 DORM.* / FINAL 2PLANTA TIPO 3 DORM. / FINAIS 1 E 3
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E MAIS: SERVIÇOS GERAIS, 
DOG WALKING E VÁRIAS 
FACILIDADES QUE VOCÊ 
USA SOMENTE QUANDO 
PRECISAR E PAGA SOMENTE 
QUANDO UTILIZAR. 

*SERVIÇOS DISPONÍVEIS CONFORME DEMANDA DISPONIBILIZADA ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO APLICATIVO DO EMPREENDIMENTO.  ALTERAÇÕES DURANTE OS DIVERSOS MESES DO ANO.

COMPRAS NO 
SUPERMERCADO

CAMAREIRA OU 
FAXINEIRA LAVANDERIA

COMFORT LIVING VOCÊ COM MAIS TEMPO 
PARA O QUE IMPORTA

OBRAS EM
FINALIZAÇÃO

PAY PER USE SERVIÇOS E COMODIDADES*, SEMPRE 
QUE VOCÊ PRECISAR. É SÓ CHAMAR.

SERVIÇOS
PAY PER USE*

EDIFÍCIO PREPARADO 
PARA PORTARIA 

PRESENCIAL OU VIRTUAL

REAPROVEITAMENTO 
DE ÁGUA DA CHUVA 

PARA JARDINS

STORAGE ROOM COM ESPAÇO 
REFRIGERADO PARA RECEBER 

ENCOMENDAS

GERADOR 
DE ENERGIA

 PRÉ-AQUECIMENTO 
SOLAR PARA A ÁGUA 

DA PISCINA

1  PONTO DE ENERGIA 
NA UNIDADE ATENDIDO 

POR GERADOR

FECHADURA
DIGITAL NAS 
UNIDADES

Todas as imagens, perspectivas e plantas são meramente ilustrativas. A metragem das unidades refere-se à área privativa das mesmas, conforme NBR 12721. Plantas ilustrativas sem 
escala, com sugestão de decoração. Os revestimentos utilizados na construção estão especificados no Memorial Descritivo. Os móveis e equipamentos têm dimensões comerciais. Móveis, 
objetos de decoração, pisos, rodapés, louças, metais, forros de gesso e pontos de iluminação são sugestões de decoração e não fazem parte do contrato de aquisição. Incorporação 
registrada sob o número R-29/207.795, no registro de Imóveis da 1ª Zona de Porto Alegre-RS. Projeto Arquitetônico e Responsável Técnico: Arq. Karina Oliveira Daut – CAU RS: A26955-7.

Gerenciamento:

O MARQUÊS GREEN HOMES 
UTILIZA A TECNOLOGIA DE PAINÉIS 
ARQUITETÔNICOS NA FACHADA. 
UM DIFERENCIAL ÚNICO DE 
DURABILIDADE, CONFORTO E QUE 
VALORIZA O SEU IMÓVEL.  
UM PADRÃO DE EXCELÊNCIA  
NAS OBRAS GERENCIADAS PELA 
JOAL TEITELBAUM.

AV. 24 DE OUTUBRO

RUA TITO LÍVIO ZAMBECARI

RUA DONA LAURA

RUA ANITA GARIBALDI

RUA MARQUÊS DO POMBAL
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HOSPITAL
MILITAR
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SHOPPING
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JUVENIL

TOK&STOK

PARQUE
MOINHOS
DE VENTO

ZAFFARI 
ANITA
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BORDINI
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MONT’SERRAT

250m

CENTRO

FAÇA TUDO A PÉ E 
DESFRUTE DAS DIVERSAS 
OPÇÕES DE ATIVIDADES 
E LAZER DOS BAIRROS 
AUXILIADORA, MOINHOS 
DE VENTO E MONT’SERRAT.
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Idealizado pelo engenheiro Joal Teitelbaum em 24 de outubro de 1961, o Escritório de 
Engenharia Joal Teitelbaum completou 60 anos de realizações. Sua evolução e trajetória de 
sucesso, ao longo deste período, são marcadas pela cultura da excelência, inovação e melhoria 
contínua. 

O ineditismo no Sistema de Preço de Custo e Grupo Fechado, a gestão sustentável, as 
iniciativas de responsabilidade social e o foco em agregar valor aos clientes, sempre com a marca 
da qualidade nos empreendimentos, conduziram a empresa na construção de um legado para 
a sociedade gaúcha e brasileira.  

Estruturada em quatro unidades de negócio, lideradas pela alta direção e com uma equipe 
de colaboradores capacitada, engajada e comprometida, a empresa desenvolveu projetos 
emblemáticos nas áreas do mercado imobiliário, gerenciamento de projetos e de obras para 
terceiros, consultoria em sistemas de gestão e desenvolvimento e gestão de bairros planejados. 
Sua história, consolidada pela credibilidade e pela confiança dos clientes, parceiros e sociedade, 
foi reconhecida por diversas premiações ainda inéditas no setor da construção civil, entre 
elas o Prêmio Nacional da Qualidade, concedido pela Fundação Nacional da Qualidade, dois 
Troféus Diamante do Programa Gaúcho da Qualidade e Produtividade e selos internacionais de 
sustentabilidade. 

Atualmente dirigida pelos filhos Jader, Claudio e Flavio, a Joal Teitelbaum tem, entre 
diversos trabalhos pioneiros e de destaque, o desenvolvimento dos primeiros Green Buildings 
residenciais no Rio Grande do Sul, em 2010, na mesma época em que gerenciou as obras do 
edifício-sede do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) no estado de Santa Catarina. A 
Joal Teitelbaum foi também responsável pelo gerenciamento global da construção do Campus 
Unisinos Porto Alegre, da nova escola infantil do Colégio Anchieta, do R&D Center da STIHL, e 
prestou relevantes serviços para Petrobras, na Bacia de Campos, nas áreas de modelagem de 
processos de construção e montagem, redesenho de processos, engenharia de valor e gestão 
de práticas sustentáveis e meio ambiente, saúde e segurança. Também tem no portfólio clientes 
como o Banrisul, Ajuris, Sebrae, AMPRS, AF Global, Walmart e Braskem. Seu portfólio de obras 
gerenciadas engloba uma metragem aproximada de 1 milhão de m². 

Estão em desenvolvimento o Bairro Quartier, em Pelotas, na área de novo urbanismo e de 
bairros planejados, o gerenciamento da nova sede da UNICOOPMED, em Porto Alegre, duas 
obras para a STIHL em São Leopoldo, além de cinco obras residenciais em diferentes estágios na 
cidade de Porto Alegre. Na prancheta estão mais dois lançamentos que serão feitos ao longo de   
2023, nas cidades de Porto Alegre e de Canela.

Acompanhe conosco, a partir de agora, esta história de conquistas e realizações, além de 
depoimentos de lideranças empresariais, políticas, de fornecedores, colaboradores e de parceiros 
que fizeram e fazem parte desta jornada de sucesso e de vanguarda.

SEIS DÉCADAS DE EXCELÊNCIA, 
VANGUARDA E QUALIDADE NA 
CONSTRUÇÃO CIVIL

Seis Décadas de História



No dia 24 de outubro, o Engenheiro Joal 
Teitelbaum idealiza e funda o Escritório 
de Engenharia Joal Teitelbaum. Desde o 
início, dedica-se ao gerenciamento de 
empreendimentos residenciais e comerciais, 
exclusivamente no Sistema de Preço de Custo 
e Grupo Fechado, sendo um dos pioneiros 
nessa modalidade no Brasil.

1961

1962
 a1964

Mudança da sede da 
empresa para o edifício 
Sulacap, ampliando as 
instalações. 

1964

Início das obras do primeiro 
edifício com um apartamento 
por andar, o San Ciro, na Rua 
Almirante de Abreu, nº 46. 
Uma das primeiras obras da 
cidade com um apartamento por 
andar e com living envidraçado, 
privilegiando a vista e a iluminação 
das unidades.

1969

A empresa passa a 
entregar os imóveis 
com Manual de Uso 
e Manutenção.

A administração da 
construção do Edifício 
Samoa, na Rua Tinguaçú, 
na praia de Atlântida/RS, 
marca o início da atuação 
da empresa no litoral.

1972

1973

Edifício Gran Via, na Rua 
Aurélio Bittencourt, nº 265.

1975Edifício Príncipe 
Albert, na Rua 
Itaboraí, nº 139.

1976Edifício Príncipe 
de Savoy, na Rua 
Riveira, nº 225.

1978
Edifício Príncipe de 
Lancaster, na Rua 
Comendador 
Rheingantz, nº 156.

1979
Edifício San Cristobal, na Rua 
Chile, nº 902.
Edifício Grand Village, na Rua 
Dr. Lauro de Oliveira, nº 240.
Edifício San Remo, na Rua 
Comendador Rheingantz, nº 431.

1980
Edifício Estelamaris, na 
Rua Paraguai, nº 40.

1982
Edifício Saint Moritz, na Rua 
Aurélio Bittencourt, nº 219.

1983
Edifício Place de La 
Concorde, na Av. Cel. 
Lucas de Oliveira, nº 1.061.

1984

Centro Profissional Érico 
Veríssimo, na Rua Tobias 
da Silva, nº 253.
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1985

Edifício Chácara 
Mostardeiro, na Rua 
Dr. Vale, nº 479.

1986

Criação do projeto CONARTE, 
que busca integrar a arte de 
construir aos demais tipos 
de artes.

P R O J E T O

1991 Início da implementação do Programa 
de Qualidade da empresa.
Centro Profissional Edifício Euclides da 
Cunha, na Rua Félix da Cunha, nº 768.

1993 Edifício Príncipe Regente, na 
Rua Carlos Trein Filho, nº 1.065.

Edifício Príncipe de Mônaco, na Av. Ijuí, nº 558.
Criação da Técnica do P.C.D (Processo Continuado de 
Desenvolvimento) - Sistema P.O.D.E.R (Projeto, Organização 
Operacional, Dosagens, Execução, Reparos), que engloba 
os procedimentos operacionais referentes a todas as fases 
dos empreendimentos, inclusive a pós-ocupação.
Menção honrosa no Concurso Falcão Bauer, promovido pela 
Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).

1994

Edifício Saint Francis, na Rua Vicente da Fontoura, nº 3.008.
Instituído o processo CONSERVE (Construção a Serviço da 
Ecologia), o Programa de Gestão Ambiental da empresa, 
que visa a compatibilização das obras com o meio 
ambiente, bem como a reciclagem de resíduos, para uma 
maior redução de desperdícios.
Menção honrosa no Concurso Falcão Bauer, promovido 
pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).
Início da atuação da empresa no Lar da Criança Anne 
Frank, no município de Viamão/RS.

1995

Centro Profissional Chanceller Oswaldo 
Aranha, na Av. Oswaldo Aranha, nº 440.
Adesão da empresa ao Programa Gaúcho 
da Qualidade e Produtividade (PGQP).
Assinatura do termo de adesão dos 
Parceiros Estratégicos do Escritório de 
Engenharia Joal Teitelbaum ao Programa 
Gaúcho da Qualidade e Produtividade (PGQP).

1996

Centro Profissional Leonardo da Vinci, na Rua Mariante, nº 284.
Implantação do Programa 5S nos canteiros de obras.
Criação da Técnica do Projeto INOCON (Inovações na Construção) 
- Polos de Irradiação, responsáveis pela integração do 
relacionamento entre todas as partes interessadas no processo 
construtivo. Empresa é premiada no mesmo ano pela CBIC, pela 
CNI e pelo SEBRAE no 4º Concurso Falcão Bauer.
Menção honrosa no Concurso Falcão Bauer, promovido pela 
Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).
Mostra do Projeto CONARTE, abrangendo as artes plásticas 
e a música, em conjunto com artistas e instituições do setor.

Edifício Príncipe de Windsor, naRua Corrêa Lima, nº 825.
Edifício Príncipe de Sevilla, na Rua Silva Jardim, nº 807.
O processo CONSERVE é premiado no 5º Concurso 
Falcão Bauer.
Criação dos Ecotimes - Times de Ecologia, por meio de 
uma parceria com o CNTL, com a missão de buscar 
novas técnicas de produção mais limpas e tecnologias 
limpas a serem implementadas nos empreendimentos 
em construção.

1999

Conquista do Prêmio CNI de 
Ecologia - Etapa Estadual.
Conquista do Troféu Bronze do 
Prêmio Qualidade RS, do 
Programa Gaúcho da Qualidade 
e Produtividade (PGQP).
Menção honrosa no Concurso 
Falcão Bauer, promovido pela 
Câmara Brasileira da Indústria 
da Construção (CBIC).

1998 2000

Edifício Príncipe de Bayeux, na Rua Carvalho Monteiro, nº 257.
Condomínio Residencial Principado de Lutéce, na Rua 14 de 
Julho, nº 236.
Conquista do Prêmio CNI de Ecologia - Etapa Nacional e 
Estadual.
Conquista do Troféu Bronze no Prêmio Qualidade RS, do 
Programa Gaúcho da Qualidade e Produtividade (PGQP).
1º lugar no Concurso Falcão Bauer, promovido pela 
Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).
Liderança no Sistema de Preço de Custo no RS.
Realizada a primeira edição do Dia da Qualidade.

1997
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2001

Edifício Príncipe de Genêve, na Rua 
Senador Annibal di Primio Beck, nº 435.
Conquista do Prêmio CNI de Ecologia - 
Etapa Estadual.
Conquista do Troféu Prata no Prêmio 
Qualidade RS, do Programa Gaúcho 
da Qualidade e Produtividade (PGQP).
1º lugar no Concurso Falcão Bauer, 
promovido pela Câmara Brasileira 
da Indústria da Construção (CBIC).

2002

2003

Centro Profissional Albert Einstein Center, na Av. Princesa Isabel, nº 751. 
Conquista do Troféu Diamante do Prêmio Qualidade RS. Única 
empresa do setor da construção civil a receber esse reconhecimento 
até hoje.
Conquista inédita do Prêmio Nacional da Qualidade (PNQ), 
conferindo à empresa um reconhecimento de projeção internacional e 
um status jamais conquistado por qualquer outra organização da 
indústria da construção civil, tornando o Escritório de Engenharia Joal 
Teitelbaum uma organização de Classe Mundial. A partir dessa data, a 
empresa passa a apresentar seu case de sucesso em diversos eventos 
nacionais e internacionais.
Conquista do Prêmio CNI de Ecologia - Etapa Nacional e Estadual.
1º lugar no Concurso Falcão Bauer, promovido pela Câmara Brasileira 
da Indústria da Construção (CBIC).

2004

Medalha de reconhecimento da Fundação Nacional da 
Qualidade, pelas ações desenvolvidas para divulgação dos 
fundamentos da qualidade.
Conquista do Prêmio CNI de Ecologia -  Etapa Nacional e 
Estadual.
Organização repete o feito e conquista novamente o Troféu 
Diamante, do Prêmio Qualidade RS.
Empresa lança, de forma inédita no setor imobiliário, a 
revista Best Home by Joal Teitelbaum.
Instituído o Programa de Alfabetização da empresa, 
desenvolvido em parceria com o Sesi.

Edifício Príncipe de Ascot, na Rua Almirante Abreu, nº 35.
Condomínio Residencial Principado de Firenze, na Rua 
São Leopoldo, nº 429.
Conquista do Prêmio CNI de Ecologia - 2º lugar na Etapa 
Nacional e 1º na Estadual.
2º lugar no Concurso Falcão Bauer, promovido pela 
Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).
Início de uma nova unidade de negócio da empresa: 
o serviço de consultoria na área da gestão.
Início da atuação na área de consultoria, com a 
Associação do Ministério Público, da Petrobras e de 
indústrias do setor de medicamentos.

2005

Edifício Príncipe de Gales, na Rua 
Campos Sales, nº 110.
Início da atuação na área de 
gerenciamento de obras corporativas, 
com a entrega do Edifício Sede Ajuris, 
na Rua Celeste Gobato, nº 81.
Empresa é distinguida pela American 
Society for Quality (ASQ) com o 
reconhecimento por seu trabalho na 
inovação da construção. 

2006

Edifício Príncipe de Vila Real, na Rua Teixeira Soares, nº 57.
Conquista do Prêmio CNI Ecologia - Etapa Nacional e 
Estadual é repetida pela empresa.
Conquista do Troféu Ouro no Prêmio Qualidade RS, do 
Programa Gaúcho da Qualidade e Produtividade (PGQP).
Homenagem do Sebrae e do Movimento Brasil 
Competitivo (MBC) como destaque nacional, em 
reconhecimento pela condição de empresa vencedora do 
Prêmio Qualidade da Pequena Empresa em seu estado.
Conquista do Prêmio Top Ser Humano, da Associação 
Brasileira de Recursos Humanos RS (ABRH-RS).
2º lugar no Concurso Falcão Bauer, promovido pela 
Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).
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2008

Edifício Príncipe de 
Manchester, na Rua Eudoro 
Berlink, nº 233. 

2009
2010

Empresa torna-se membro do Green 
Building Council Brasil.
Edifício Príncipe de Versailles, na Rua 
Ewbank Câmara, nº 77.
Edifício Príncipe de Salzburg, na Rua 
Aquilino Libardi, nº 130, em Gramado/RS.
Biltmore Office Center, na Av. Aureliano 
Figueiredo Pinto, nº 600.

Edifício Príncipe de Liverpool, na Rua Almirante Abreu, nº 377.
Edifício Príncipe de Vicenza, na Rua Almirante Abreu, nº 130.
Associa-se ao United States Green Building Council.
Recebe o III Prêmio de Responsabilidade Ambiental, 
concedido pelo Governo do Estado do RS e pelo 
Instituto Latino-Americano de Proteção Ambiental.
Recebe o Diploma de Destaque Ambiental da Prefeitura de 
Porto Alegre, pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

2007

Edifício Príncipe de Greenfield, 
na Rua Campos Sales, nº 51.
Prêmio Nacional de Inovação na 
categoria de Competitividade, 
Médias e Grandes Empresas, 
outorgado pela Confederação 
Nacional da Indústria.
Edifício Príncipe de Greenland, na
Rua Carlos Trein Filho, nº 877.

2011

Edifício Union Square, na Av. 
Guaporé, nº 480.
Destaque Inovação em Engenharia, 
concedido pela  SERGS.
Edifício Sede do ONS, na Rod. José 
Carlos Daux, nº 4.756, em 
Florianópolis/SC. Primeiro 
empreendimento com certificação 
LEED de Santa Catarina.

2012

Edifício Parc des Princes, na Rua Mostardeiro, nº 509.
Edifício Príncipe de Lyon, na Rua São Manoel, nº 115.
Edifício Príncipe de Villevert, na Rua Dona Carlinda, nº 675, em Canela/RS.
Ampliação do Kur Estação das Águas e Spa, em Gramado/RS.
2º lugar no Prêmio Nacional da CNI, na categoria Desenvolvimento 
Sustentável. 
1º lugar no Concurso Falcão Bauer, promovido  pela Câmara Brasileira da 
Indústria da Construção (CBIC).
Recebe o Diploma de Destaque Ambiental da Prefeitura de Porto Alegre, 
pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente.
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2013

Dez anos da conquista do PNQ.
Sinduscon Premium - Troféu 
Ouro na categoria Projetos e 
Práticas Sustentáveis.
Início das obras de reforma da 
emergência e ampliação do 
Hospital Mãe de Deus.

2014

2016

Início das obras do Bairro 
Quartier, em Pelotas/RS. 

2017

2018

R&D CENTER da STIHL, em São Leopoldo/RS.
Edifício Príncipe de Constantino, na Rua Dr. 
Lauro de Oliveira, nº 140.
Edifício Atlântida Green Square, na Av. 
Central, nº 1891, em Atlântida/RS.

Edifício Príncipe de Greenhill, na Av. Cel. Lucas de Oliveira, nº 1.025.
Portland Office Center, na Rua Marcelo Gama, nº 1.382.
Prédio da sede da ONS é reconhecido com a certificação 
LEED-NC nível Silver, pelo US Green Building Council.
Sinduscon Premium Etapa Litoral Norte - Empreendimento 
Destaque de Xangri-lá/RS.
Sinduscon Premium Etapa Litoral Norte - Melhor 
Empreendimento do Litoral Norte.
Sinduscon Premium - Troféu Prata na categoria Projetos e 
Práticas Sustentáveis. 

Novo campus da Unisinos, em Porto Alegre.
Escola Infantil do Colégio Anchieta.
Consultoria em gestão de processos para a AF 
Global, em Macaé/RJ.
Inauguração do Parador Quartier, em Pelotas/RS.
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2019 2020

Novo empreendimento da AJURIS, na Rua Múcio 
Teixeira, nº 110.
Columbus Offices, na Av. Mariland, nº 403.
Prédio G Centro Comunitário, no Colégio Anchieta.
Início das obras do Almirante Green Residences, 
na Rua Almirante Abreu, nº 88. 
Início das obras do Marquês Green Homes, na Rua 
Marquês do Pombal, nº 941.
Consultoria em gestão de processos para o 
Banrisul na área de engenharia.

 

Início das obras do Anita Green Homes, na Rua 
Anita Garibaldi, nº 51.
Gerenciamento de obras do Quinta do Palácio, 
na Rua Adolfo Seibt, nº 357, em Canela/RS.
Abertura do Boulevard Quartier, no Bairro 
Quartier, em Pelotas/RS.
Finalização da Rua Burle Marx, no Bairro 
Quartier, em Pelotas/RS.
Início dos projetos de Gerenciamento para a 
nova sede da UNICOOPMED, em Porto Alegre.
Entrega das obras do Quartier, em Pelotas/RS.

2021

Gerenciamento de Obras do Hospital Litoral 
Norte, em Xangri-lá/RS.
Abertura das primeiras praças do Bairro Quartier 
para uso da comunidade, em Pelotas/RS. 

Abertura do Food Hall, no Bairro Quartier, 
em Pelotas/RS.
Lançamento do Rampa - Centro de 
Inovação, no Bairro Quartier, em Pelotas/RS.
Entrega do Almirante Green Residences, na 
Rua Almirante Abreu, nº 88. 
Entrega do Marquês Green Homes, na Rua 
Marquês do Pombal, nº 941.
Início dos projetos das Ruas Palmeira, Félix 
da Cunha e Pedro Chaves Barcelos.
Gerenciamento de obra da STIHL, em São 
Leopoldo/RS.

2022
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DEPOIMENTOS

TESTIMONIAL FOR JOAL TEITELBAUM

Each of our lives are shaped by the people we read about, hear about, and know.  We catalog in our 
minds the traits we  admire.  We aspire to grow the wisdom and courage to include those admirable traits 
as our own.

My career, and life, included the good fortunate of knowing Joal Teitelbaum.  Joal was my senior in all 
aspects.  Joal was my elder, and a successful entrepreneur.   He was influential locally and globally, he could 
see further into the future than I could, and despite all he knew about the flaws of people and the institutions 
we create he was an optimist.  He believed better was possible.  Improvement was his relentless hope and 
expectation.  

Joal, was one of those people who thought beyond himself and his personal benefit.  He gave ever so 
generously of his time, his wisdom, and his treasure to efforts that had a chance of leaving the world a better 
place.  

Over the years, as our paths crossed many times throughout the world, I came to call Joal friend.   Joal 
invited me to friendship.  Certainly, there was no need on his part, to add another friend in his life, he had 
many friends.  Yet he did, and I am grateful.  

Joal was curious and asked many questions, listened intently, understood leadership and provided me, 
and others, the space to grow with his support and encouragement.   In doing so, he grew leaders who 
would carry on.  

Joal’s legacy is rich.  He founded and grew a thriving organization that continues.  That organization has 
filled our communities with remarkable places to leave, study, work, and enjoy life.

He left his community, and his country better because of his vision and tireless 
efforts. Inspired improvement throughout the world.  He nurtured and grew leaders 
to carry on good work.  And most importantly he left a loving, beautiful family.  His 
greatest joy.

He made us all better.  To all those who knew him, he left inspiration and 
gratitude.  What greater measure of a man?  We do well to remember, to celebrate, 
and to aspire*.

PAUL E. BORAWSKI
CEO (Retired)
ASQ (The Global Voice of Quality)

A experiência de investir em um apartamento construído sob 
administração da Joal Teitelbaum foi muito satisfatória. Profissionais 
corretos, confiáveis e de muita competência, associados à valorização 
que tive, maior que de qualquer outro investimento.

MANOEL TRINDADE

Somos parceiros de investimento na Joal Teitelbaum desde o 
nascimento da W Advisors, há 18 anos, além de sermos grandes amigos. 
Nossa responsabilidade, como Multi Family Office, de cuidar do 
patrimônio familiar de nossos clientes, nos faz buscar parceiros sólidos 
e altamente qualificados em suas áreas de atuação, características 
que a Joal Teitelbaum tem excedido em todos estes anos de trabalho 
conjunto. Seus projetos modernos e sua entrega qualificada têm 
gerado ótimos retornos aos nossos clientes e uma grande satisfação 
nesse trabalho conjunto.

LEONARDO WENGROVER

O investimento em um empreendimento da Joal Teitelbaum é 
seguro, rentável e, principalmente, bem planejado.

Não é à toa que a empresa está comemorando 60 anos de muito 
sucesso e credibilidade, driblando crises e aproveitando bem as 
oportunidades do mercado.

PEDRO BRONSTRUP

SEBASTIÃO VENTURA

Investir com a Joal Teitelbaum é um gesto de confiança, tanto na 
qualidade, como na integridade de procedimentos. 

Minha relação com a empresa veio da amizade com a família Teitelbaum, 
consolidando-se em uma parceria de investimentos de mais de 20 anos.

Fica o registro do referencial de transparência e ética relacional, exaltando 
resultados altamente positivos com pessoalidade e atenção ao cliente.
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Acompanho a trajetória da Joal Engenharia de longa data, vendo, 
nesse período, todo o seu comprometimento com a evolução 
tecnológica, sempre atualizada com o que há de mais moderno no 
mundo da construção. O cuidado nas suas obras com o meio ambiente 
sempre chamou a atenção. 

Portanto, sou parceiro da Joal em diversos empreendimentos, nos 
quais sempre atenderam as minhas expectativas.

ADEMAR DE GASPERI

CARLOS ALBERTO MASCARENHAS SCHILD

Conheci a empresa a partir da formação de parceria em um empreendimento 
em Pelotas. O resultado desse encontro transformou a “parceiragem” em uma 
amizade próxima e sólida. Pude então, durante o correr desSa relação, avaliar os 
atributos, os predicados e as qualidades dos seus dirigentes – pai e filhos.

Posso, assim, destacar o caráter, a honradez, o respeito, a qualidade dos 
serviços prestados, enfim, o cumprimento das obrigações contraídas.

É um prazer muito grande expressar estas singelas anotações para integrarem 
os festejos dos 60 anos desta prestigiada sociedade.
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MARCELO LONTRA

A história de Marcelo e da esposa, Mariana Ouriques Rosa, com a Joal 
Teitelbaum vem desde 2008, pois sempre tivemos vontade de morar em um 
apartamento da empresa, pelo padrão de construção e qualidade de matéria-
prima. A oportunidade surgiu em 2017, com um empreendimento na Marquês do 
Pombal, que tem previsão de entrega para setembro ou outubro de 2022. 

Estamos muito felizes. O atendimento é muito bom, o que é um diferencial. 
Estamos ansiosos para que terminem as obras, para nos mudarmos. O 
empreendimento atendeu muito bem o que a gente estava procurando: 
qualidade, localização e estrutura da obra. 

A proximidade com a equipe, com o Flavio, o Jader e o Claudio, é determinante. 
O processo da empresa também é muito organizado, assim como a organização 
interna da operação. 

Outro ponto primordial também é a qualidade da obra, poder visitá-la e ver a 
qualidade in loco. 
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*Tradução no site da Joal Teitelbaum. 
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DEPOIMENTOS

Confiança, transparência e competência técnica são atributos que destaco 
da atuação da Joal Teitelbaum no gerenciamento do projeto do Campus 
Unisinos Porto Alegre. Conseguimos vencer o desafio do prazo, obter redução 
do custo global e garantir a qualidade esperada do projeto. Isso se deve, 
principalmente, ao modelo de governança adotado e às empresas envolvidas 
desde a fase de concepção, desenvolvimento e construção do Campus. O 
papel da Joal Teitelbaum nesse processo foi fundamental para o sucesso 
do empreendimento. O Campus Unisinos Porto Alegre é um marco para a 
educação, inovação e sustentabilidade da nossa região.

CRISTIANO RICHTER
Diretor de Operações e Serviços - Unisinos
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Ao celebrar 60 anos do Escritório de Engenharia Joal Teitelbaum, olhando 
para esse percurso, repassamos diversas épocas, pessoas e espaços que dão 
vida a essa história. E nesse sentido, quando buscamos uma parceria, é para 
identificar a cara de nossa empresa na prestação de serviços em relação ao 
custo x benefício e a todo o processo logístico. Dessa forma, encontramos 
a empresa de engenharia Joal Teitelbaum, que se destaca pela agilidade, 
competências e gerenciamento de obras, e cujos resultados foram relevantes 
para todas as partes, com visão sistêmica.

INÁCIO REINEHR
Diretor Administrativo - Colégio Anchieta

CYRO BARRETTO
Ágile Master - Petrobras

Conhecemos o trabalho da Joal Teitelbaum em 2004, quando ganharam o 
Prêmio Nacional da Qualidade. Fizemos uma visita técnica de benchmarking 
e ficamos tão impressionados que convidamos a empresa para desenvolver 
diversos trabalhos entre os anos de 2005 e 2008. Eles foram fundamentais 
na elaboração de diagnósticos do nosso processo de gestão e cocriacão de 
soluções efetivas para aumentar nossa produtividade, reduzir nossos custos 
com processos de suporte e melhorar efetivamente o lead time de nossos 
processos críticos, especialmente naqueles voltados para a manutenção de 
nossas instalações marítimas de exploração e produção de óleo e gás na Bacia 
de Campos. Durante todos estes anos, eles sempre demonstraram inequívoca 
competência, integridade e ética imprescindíveis para uma parceria duradoura. 
Parabéns pela fantástica jornada, e que sempre construam soluções inovadoras 
para os problemas complexos dos seus clientes. 
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Posso afirmar que conhecia a Joal Teitelbaum por meio da sua 
participação na construção histórica de uma empresa de engenharia civil, 
sólida e reconhecida. Mais recentemente, ao tratar com o Jader e o Claudio, 
agora na prática, estou confirmando a impressão que tinha. Grande 
empresa e grandes pessoas. O Dr. Joal deve assistir a isso e ter certeza do 
legado. Vida longa!

 JOSÉ MILTON CUNHA MIRENDA
Presidente - Unicoopmed

Conheci o escritório Joal Teitelbaum ainda nos anos 70 e sempre verifiquei que era um profissional da área 
que fazia o atendimento, na época, claro, o próprio Joal. O escritório cresceu e se tornou uma empresa, mas 
nunca perdeu o profissionalismo da engenharia e da arquitetura no atendimento dos seus clientes. E mesmo 
hoje, em 2022, o contato com o escritório é fácil e o atendimento ao interessado é o mais sincero e claro possível, 

proporcionando a melhor atenção e opções ao futuro cliente. No meu caso, pretendia 
alterar a sede do meu escritório. Contei com a colaboração deles desde a compra do 
terreno até o desenvolvimento de ideias inteligentes para ter o melhor e mais inteligente 
escritório possível. E senti que fui muito bem atendido e que as vantagens que tive eu 
não poderia obter em nenhuma outra empresa similar. Acredito que não existem muitas 
empresas com esse tipo de formatação, ou seja, é uma empresa que cresceu, mas não 
assusta o cliente, o interessado no desenvolvimento do seu pedido, da sua encomenda, 
da sua pretensão. No meu caso, tive uma vantagem muito interessante. E tenho até hoje, 
nos filhos do Joal, uma atenção qualificada. Então, se há interesse em um serviço de 
qualidade, de atenção e responsável, é essa a empresa, ou seja, é esse o escritório. Antes 
de tudo, um escritório de engenharia, que isso é o primeiro ponto que qualquer pessoa, 
especialmente leiga, necessita para ser bem orientada e ter êxito na sua pretensão.

SIDNEI STIFELMAN
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Uma proposta muito alinhada com a tendência atual, 
reunindo ótimo padrão construtivo, soluções sustentáveis, 
bom gosto, flexibilidade e parceria com o cliente.

GUSTAVO GOULART

En 1994, l’entreprise canadienne Bétons Préfabriqués du Lac (BPDL) saisit l’opportunité de s’installer en sol 
brésilien.  On le sait, le béton préfabriqué existe depuis plusieurs générations au Brésil mais était jusqu’alors 
principalement réservé aux structures.  Aussi, la proposition de BPDL et de sa filiale Stamp Prefabricados 
Arquitetônicos était-elle d’offrir des méthodes constructives novatrices:  le béton préfabriqué devenait un 
matériau suffisamment noble, original et flexible pour s’afficher sur les plus belles façades de la ville de Sao 
Paulo.  Permettre un revêtement de béton qui soit un constituant de la façade est venu changer les façons de 
penser et de construire, de São Paulo jusqu’à Porto Alegre.  

Le transfert de savoir-faire en matière de façade en béton architectural s’est fait rapidement grâce à un 
projet de 4 tours résidentielles sur l’avenue Ibirapuera à Sao Paulo, immédiatement suivi d’une façade avec 
revêtement de granite pour une tour à bureaux.  L’équipe de Stamp a pu compter sur BPDL pour aider à 
mettre à niveau les espaces de production, former le personnel, établir les plans qualité et développer une 
équipe technique pour les dessins et conception.  Au fil des années, c’est une solide équipe qui s’est construite, 
axée sur les valeurs qui l’animent depuis ses débuts  et largement inspirées de BPDL:  la fierté du travail 
accompli, le professionnalisme, le respect des engagements et l’honnêteté.  Stamp, ce sont plus de 100 
employés qui s’affairent à construire les grands projets, avec les mêmes technologies de construction utilisées 
dans le monde.  Stamp est devenu le prolongement de BPDL au Brésil et continue d’innover afin de demeurer 
leader d’un marché en pleine expansion.

Parmi les fidèles clients de l’entreprise, nous sommes fiers de mentionner Joal Teitelbaum.  D’un premier 
projet est née une relation d’affaires de respect mutuel, et c’est avec plaisir que BPDL a eu l’opportunité 
de recevoir l’équipe technique du constructeur Joal Teitelbaum au Canada afin de visiter les installations et 
comprendre le processus de production utilisé en Amérique du Nord.  Les développeurs de la trempe de J. 
Teitelbaum ont compris que non seulement les façades en béton préfabriqué leur permettent d’offrir qualité 
et durabilité, mais également de respecter les budgets et les échéanciers.

En ce 60ème anniversaire, BPDL et Stamp aimeraient offrir ses souhaits de succès et réitérer leur engagement 
en termes d’innovation, de qualité et d’intégrité.*  

BPDL AU BRÉSIL: UNE HISTOIRE DE BIENTÔT 30 ANS

CHRISTINE BOUCHARD
Directrice Développement Organisationnel 
Organizational Development Manager 
*Tradução no site da Joal Teitelbaum. 
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DEPOIMENTOS

A Joal Teitelbaum é sinônimo de realização e conquistas. A preocupação 
com as entregas, sempre com qualidade e profissionalismo, é exemplo no setor. 
Não é à toa que está fazendo 60 anos no mercado. A Atlas Schindler agradece 
a parceria de tanto tempo e parabeniza essa grande empresa por mais uma 
década de serviços prestados. Para nós, não tem nada mais gratificante do 
que trabalhar com os melhores.

ADRIANO KLUWE
Gerente - Atlas Schindler

FERNANDO GAION
Diretor - STAMP

A admiração da Atex pela Joal começou em 2001, na obra Príncipe 
de Ascot, a primeira de muitas outras às quais fornecemos nossos 
equipamentos. Desde o início, a técnica, qualidade de execução, confiança, 
gestão profissional e ambiental foram valores que nos fizeram ampliar nossa 
relação para parceiros, sócios e amigos. Que essa bela trajetória continue 
influenciando positivamente a todos.

PEDRO PENNA
Diretor Executivo - Atex

É um privilégio poder trabalhar como parceiro da Joal Teitelbaum. 
Uma empresa inovadora, atenta às necessidades de seus clientes e 
preocupada com seu impacto na sociedade e no meio ambiente. É um 
orgulho poder dizer que contribuímos de alguma forma nestas seis 
décadas de sucesso que completa a Joal.

RENAN GERMANO
Diretor - Pauluzzi
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Desde 2009, a Stamp trabalha com o escritório Joal Teitelbaum, viabilizando 
grandes empreendimentos a partir de construções sustentáveis, utilizando 
novas tecnologias e respeitando o meio ambiente.

Com a colaboração da Joal Teitelbaum, conseguimos consolidar o sistema 
construtivo de fachada pré-fabricada, mudando o conceito de construção em 
Porto Alegre. Esse sistema veio para modernizar o método de construção e 
estabelecer referenciais em termos de qualidade, planejamento e velocidade 
de execução.

Gostaríamos de agradecer essa parceria e parabenizar pelo 60º aniversário.

FO
TO

 A
RQ

U
IV

O
 P

ES
SO

AL

A Joal Teitelbaum é uma empresa que preza a qualidade e segurança 
no trabalho.

Oferece ótima condição de trabalho para seu prestador de serviço 
e tem uma equipe de engenharia qualificada, que discute e ouve seu 
prestador, para que o resultado seja o melhor para o cliente.

RAFAEL LONZETTI 
Diretor Técnico - RBL Engenharia de Impermeabilização

Ao completar 60 anos, a Joal Teitelbaum nos convida a uma reflexão sobre 
sua história e seu legado.

De alguma forma nos transportamos para 1962, ano de fundação do 
EEJT, numa realidade absolutamente diferente da que vivemos hoje quando 
pensamos em tecnologia, sustentabilidade, sociedade e meio ambiente.

Ao conectar o ontem e o hoje, vários flashes iluminam esta jornada, como 
qualidade, gestão, construção, processos, pessoas, coragem, resultados, 
inovação, competência, pioneirismo, que representam legados neste caminho 
de sucesso.

Valores sólidos, sonhos grandes, responsabilidade social e ambiental, 
inovação, adaptação e  capacidade de construir alianças sólidas sustentaram o 
EEJT para chegar ao dia de hoje como uma jovem e moderna empresa de 60 
anos, que modela um futuro promissor e orgulha a todos nós.

Neste momento, quero parabenizar o EEJT pelos 60 anos nas pessoas 
do Jader, do Claudio e do Flavio, que levam e elevam os sonhos grandes do 
saudoso engenheiro Joal Teitelbaum.

MARCELO CHANG BALDINO
 Diretor Executivo - Gerdau

Trabalhar com a JT é uma verdadeira parceria de sucesso. Parceria essa que 
resulta em projetos de empreendimentos que estão se consolidando  como 
referências positivas em qualidade de vida urbana.

O trabalho conjunto, durante o desenvolvimento do projeto do Quartier 
Pelotas, fluiu de forma natural, pois os conceitos urbanísticos adotados pelo 
escritório Jaime Lerner Arquitetos Associados já faziam parte do objetivo 
desejado pela JT.

A cidade sustentável se destaca por ser uma estrutura integrada de vida, 
trabalho, lazer e mobilidade, orientada por um desenho que organize e preveja 
sua ocupação. As ‘acupunturas urbanas’, marcos urbanísticos e arquitetônicos 
propostos para o bairro, convergem para esse fim, e a ocupação proposta cria 
a densidade e a mistura de usos necessárias para sua vitalidade, estimulando 
deslocamentos a pé ou de bicicleta,  visando depender cada vez menos do 
automóvel.

A JLAA deseja que os próximos 60 anos sejam de mais parcerias e 
resultados  ainda mais  positivos para a JT, empresa referência no mercado 
pela alta qualidade dos serviços prestados,  preocupação com o crescimento 
e desenvolvimento da cidade e seus habitantes e com os produtos entregues.

MILTON NAIGEBOREN 
Arquiteto - Jaime Lerner Arquitetos Associados 

FO
TO

 D
IV

U
LG

AÇ
ÃO

FO
TO

 D
IV

U
LG

AÇ
ÃO

FO
TO

 D
IV

U
LG

AÇ
ÃO



DEPOIMENTOS

O Escritório de Engenharia Joal Teitelbaum é exemplo único de qualidade. 
Percebe-se, nestes longos anos de parceria, a preocupação e dedicação de 
toda a equipe, desde a elaboração dos projetos até a finalização das obras, 
levando à risca normas e processos construtivos que mostram grande 
diferencial, tornando-os exemplo de sucesso que garante o mais alto patamar 
da construção civil dos últimos anos.

EDUARDO HAETINGER
Pro Arquitetura
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Trabalhar com a Joal é um processo intenso para compatibilização dos 
projetos em busca das melhores soluções. A Joal tem um perfil de excelência 
nos seus serviços que faz com que a coordenação das informações técnicas, 
desenvolvidas pela equipe especializada, seja sempre um desafio.

PÂMELA SILVEIRA 
Sócia - Urbana

Trabalhar na equipe da Joal e ver a engenharia sendo aplicada na sua 
melhor prática é uma grande satisfação. Existe grande preocupação com 
o produto entregue, e não apenas uma análise cega de custos.

MIGUEL LAHUDE
Sócio - LHD Engenharia

CLÁUDIO TRINDADE SCHERER 
Sócio - MMC Lab
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É uma grande satisfação para nós, da MMC Lab, trabalhar com a Joal 
Teitelbaum. Vemos que eles estão sempre em busca da excelência em suas 
obras, com muita inovação e qualidade. Os projetos são sempre muito bem 
pensados e planejados, com soluções modernas e com muito desempenho. 
A preocupação com a qualidade continua durante a execução das obras, 
com constantes questionamentos sobre os projetos e soluções previstas.
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Fui apresentado ao Claudio por um amigo em comum, e, desde que a gente se 
conheceu, conseguimos enxergar vários valores em comum. Ele, representando 
a Joal, sempre foi uma pessoa extremamente profissional e séria em tudo 
aquilo que tratamos. A gente conseguiu encontrar um ambiente muito sincero, 
muito verdadeiro, e foi um prazer fazer negócio com ele.  Estamos começando 
o empreendimento agora, ainda tem um caminho longo pela frente, mas todas 
as nossas reuniões, todas as nossas conversas – algumas mais duras, outras 
mais leves, mas todas elas com muita seriedade – são conduzidas com muito 
profissionalismo e muita amizade. Além de um parceiro de negócio, se tornou um 
grande amigo. Estamos bastante felizes por essa parceria. Acreditamos bastante 
no empreendimento Quartier e no The Hall, que está ali dentro. Acreditamos que 
formamos uma parceria que tem uma visão de longo prazo. Sucesso total! 

RICARDO MICHELON 
Sócio - Michelon

A Joal Teitelbaum, uma empresa de renome no mercado gaúcho, brasileiro 
e internacional, sempre foi referência para nós aqui da Região Sul, e a gente 
acompanhava à distância o desempenho maravilhoso dela na gestão e produção 
de obras e, posteriormente, na produção do bairro da nossa cidade, que é o 
Quartier. Essa parceria se estreita à medida que a gente resolve empreender 
em um dos terrenos onde passamos a dialogar com o Claudio Teitelbaum, que, 
à época, nos visitou representando a empresa, colocando-se à disposição para 
conhecermos a sede, a obra e a forma de gestão da empresa – que foi, com 
certeza, importante e decisivo na tomada de decisão de investir no bairro. Ele 
nos deixou seguros. A gente percebeu com clareza que ainda estávamos em um 
processo de transformação da engenharia, e o apoio do conhecimento da Joal foi 
fundamental para que pudéssemos ter a coragem de empreender. 

CLAUDIO AZEVEDO
Diretor - Construtora Roberto Ferreira

No final de 2019, tivemos o prazer de conhecer o Claudio Teitelbaum, em uma conversa 
que daria início a uma parceria que se consolida a cada momento. O amadurecimento dessa 
relação, com trocas de ideias e conhecimentos, está resultando em proveito para ambos os 
lados. Isso é saudável!

No máximo até o final deste ano, teremos pronto o projeto de nossa nova loja e 
certamente estaremos habilitados à construção. Mas também não deixa de ser um desafio 
poder participar desse projeto pré-idealizado, do qual, temos certeza, sairá o melhor bairro 
de Pelotas para se morar. Nele o Plano Urbano está voltado às pessoas! É um prazer conviver 
com empresas de visão!

LUIZ CARLOS DA SILVA CARVALHO
Diretor Presidente - Grupo Guanabara

A Porto 5 foi a primeira empresa de construção da cidade de Pelotas a acreditar 
no bairro Quartier, lançando o primeiro empreendimento de uso misto: o Art 
Home & Work Quartier. Passados quatro anos dessa aposta, estamos muito 
contentes e orgulhosos de perceber que a parceria entre as duas empresas 
extrapola a relação comercial construída em virtude do Quartier. Partilhamos 
os mesmos valores e somos muito gratos por todo o apoio, a cooperação e 
partilha de aprendizagens recebidos pela Porto 5 por parte da Joal. Parabéns à 
Joal Teitelbaum, a seus sócios e a toda a sua equipe pelos 60 anos de história e 
60 anos de grandes conquistas!

RAFAEL NASCIMENTO
 Sócio Proprietário - Porto5
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DEPOIMENTOS

A Joal Teitelbaum, nestes 60 anos de história, se caracteriza pelo 
trabalho qualificado, respeito aos clientes e pela inovação. Aqui em 
Pelotas, a empresa entrou de forma marcante com o bairro Quartier, 
onde a inovação e a ousadia se unem para criar um novo organismo.

PAULA MASCARENHAS  
Prefeita - Pelotas
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EDUARDO LEITE
Governador - Rio Grande do Sul

AQUILES DAL MOLIN JUNIOR
Presidente - Sinduscon-RS

Com maestria, há 60 anos, a Joal Teitelbaum emprega qualidade em 
suas realizações, contribuindo com o desenvolvimento econômico do nosso 
Estado. A excelência e a responsabilidade sempre foram alicerces da empresa 
conduzida por Joal, entusiasta da construção do Corredor Bioceânico 
Central, que ligará Porto Alegre a Coquimbo, no Chile. Hoje seus filhos dão 
seguimento ao legado reconhecido nacional e internacionalmente. Vida 
longa à empresa!
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O Sinduscon-RS congratula-se com o Escritório de Engenharia Joal 
Teitelbaum pela sua decisiva contribuição para o reconhecimento da 
construção civil gaúcha, em suas seis décadas de diferenciada trajetória. 
Realizando projetos emblemáticos, baseados em princípios como inovação 
com qualidade e responsabilidade socioambiental, prioriza em seus feitos o 
bem-estar das pessoas, deixando sua marca na história do Rio Grande do Sul. 

GILBERTO PORCELLO PETRY
Presidente - Fiergs

O setor da indústria da construção civil no Rio Grande do Sul tem 
empresas que unem a tradição à inovação. Esse é o caso da Joal 
Teitelbaum. Cumprimentamos pelas seis décadas de atividades 
ininterruptas, consolidando-se nesse importante mercado.

DESAFIO
APRENDIZADO

POSSIBILIDADES

CONFIANÇA
INOVAÇÃO

ÉTICA
SERIEDADE

SOLIDEZ
UNIÃO

GRATIDÃO REALIZAÇÃO
SUPERAÇÃO

RECONHECIMENTO
VALORIZAÇÃO

ORGANIZAÇÃO

SEBASTIÃO MELO
Prefeito - Porto Alegre

FUTURO

Agradeço à parceria com a Joal Teitelbaum, que tem importantes 
projetos residenciais e comerciais em andamento em Porto Alegre. Além de 
contribuir para o desenvolvimento econômico, a empresa não se esquece 
da proteção social. Parabéns pelos 60 anos! Nossa gestão é amiga do 
empreendedor. Estamos juntos para ajudar quem mais precisa.

ESPECIALIZAÇÃO PROPÓSITO

GESTÃOOPORTUNIDADE
EMPREENDEDORISMOPRAZER

FAMÍLIAEXCEPCIONAL

ENGAJAMENTO
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Arte criada pelos nossos colaboradores sobre o sentimento de fazer parte 
da Joal Teitelbaum e como uma homenagem aos 60 anos da empresa.
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MORAR 
B EM  É 
DA S UA 
NATU R EZA.

RUA AN I TA 
GA R I B A L D I ,  5 1

A PA R TAM EN TOS 
D E  75  A  1 9 2  M ² 
COM ATÉ 3 SU ÍTES

V I VA 
P RÓX IMO 
AO PA RCÃO

GREEN LOUNGE / 3º PAVIMENTO
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Planta ilustrativa do Rooftop. 

QUADRA ESPORT IVAF I TNESS CENTER

GOURMET EXTERNO

SALÃO DE FESTAS

Á R EA D E  LAZ E R   

3 º  PAV IM EN TO

1. Gourmet Externo

2. Espaço Gourmet com parrilla

3. Playground

4. Espaço Kids

5. Fitness Center

6. Live & Work Indoor

ROOFTOP  C LU B  

1 6 º  PAV IM EN TO

1. Piscina

2. Deck

3. Piscina infantil

4. Pool Lounge

5. Live & Work Rooftop

6. Salão de festas com

   churrasqueira

7. Lounge Outdoor

NORTE NORTE

7. Live & Work Outdoor

8. Quadra esportiva

9. Green Lounge

P I S C I N A PRÉ-AQUEC IDA COM  RA I A

LOUNGE OUTDOOR

10559-Anu�ncios-Anita_Jan.indd   3-4 28/04/2022   15:25:33
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3  SU Í T ES

155,56m² PR I VAT I VOS

2  VAGAS

PERSPECTIVA LIVING APARTAMENTOS 403 AO 1503 PERSPECTIVA LIVING APARTAMENTOS 402 AO 1502

∙ENTRADA SOCIAL E DE 
SERVIÇO INDEPENDENTES

∙ESPAÇO GOURMET COM 
CHURRASQUEIRA

∙CHURRASQUEIRA

∙SACADA

∙AMPLA SUÍTE

∙COZINHA INTEGRADA

 

 

 

01 02 03
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A
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LD
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NORTE

2 DORM . 

S ENDO 1  SU Í T E

75 , 68m ²  PR I VAT I VOS

1  OU  2  VAGAS

∙HALL EXCLUSIVO COM 
ELEVADOR CODIFICADO

∙ENTRADA SOCIAL E DE 
SERVIÇO INDEPENDENTES

∙ESPAÇO GOURMET COM 
CHURRASQUEIRA

∙LAREIRA

3  SU Í T ES

19 2 , 6 0m ²  PR I VAT I VOS

3  VAGAS
OPÇÃO DA 4ª  VAGA

APARTAMENTOS 
401 AO 1501

R.
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01 02 03

NORTE

∙LAVABO

∙SACADA

∙SUÍTE MASTER COM AMPLO 
BANHEIRO

∙DEPENDÊNCIA DE SERVIÇO 
COMPLETA

 

 

 

01 02 03

R.
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I NORTE

∙BANHEIRO DE SERVIÇO

∙LAVABO

∙SACADA

∙LAREIRA

∙LAVANDERIA

OPÇÃO DE 2 SUÍTES COM 
ESPAÇO HOME OFFICE
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• SERVIÇO DE LIMPEZA DO APARTAMENTO
• SERVIÇO DE CAMAREIRA
• SERVIÇO DE LAVANDERIA EXTERNA
• SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO APARTAMENTO
• LAVAGEM DE CARRO
• DOG WALKING
• SPA DAY (MANICURE, PEDICURE, QUICK MASSAGE, DEPILAÇÃO, PODOLOGIA)

• LAVAGEM A SECO DE SOFÁ, COLCHÃO E CARPETE
• TRANSPORTE DE DOCUMENTOS

Os  s e r v i ç o s  pa y pe r u s e*  podem s e r a c i o nado s  po r um  ap l i c a t i vo  de 

c e l u l a r exc l u s i vo  pa ra  o  An i ta  G reen  Homes .  S ão  i n úme ra s  fa c i l i d ade s 

q ue  vo cê  u s a  q uando qu i s e r e  s ó  paga  quando u t i l i za r :

T E NHA A S UA D I S POS I ÇÃO D I V E R SOS 
S E RV I ÇOS  ON  DEMAND .

*Serv iços disponíveis de acordo com o contrato com o admin is trador condomin ia l e regulamento interno.

Incorporação imobiliária registrada sob número 446201-567 em 10.02.2021 no Registro de Imóveis da 1ª Zona de Porto Alegre/RS. Projeto Arquitetônico: Ideia1 Arquitetura - Responsável Técnico: Paula Fontana Abs da 
Cruz - Cau 170876-7. Imagens meramente ilustrativas e referenciais. A vegetação está representada nas imagens em porte adulto. Possíveis alterações de projeto serão executadas de acordo com o memorial descritivo do 
empreendimento. A metragem das unidades refere-se à área privativa das mesmas, conforme NBR 12721. Mapa de localização com áreas e imagens aproximadas para simples ilustração do posicionamento do local.

Gerenciamento:

Acesse o hotsite do 
Anita Green Homes

ÁREA GARDEN 1 6 8 ,94m2

ÁREA INTERNA 19 2 , 60m2

3 SU Í T ES

361 , 54m2  PR I VAT I VOS

3  VAGAS

∙AMPLO TERRAÇO 
EXCLUSIVO

∙HALL EXCLUSIVO COM 
ELEVADOR CODIFICADO

∙LAREIRA

∙ENTRADA SOCIAL E DE 
SERVIÇO INDEPENDENTES

∙ESPAÇO GOURMET COM 
CHURRASQUEIRA 

∙LAVABO

APARTAMENTO 301 GARDEN

Plantas meramente ilustrativas. Os móveis e objetos de decoração são de uso comercial e não fazem parte do contrato. O empreendimento será entregue conforme memorial descritivo.

∙SUÍTE MASTER COM 
AMPLO BANHEIRO

∙DEPENDÊNCIA DE SERVIÇO 
COMPLETA

10559-Anu�ncios-Anita_Jan.indd   7-8 24/01/2022   15:24:03
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Turismo

NO CORAÇÃO 
DA EUROPA
Beto Conte, que já percorreu 140 
países nos 6 continentes, apresenta 
a Suíça e a Áustria – terra natal da 
família Teitellbaum.

A Europa tem multifacetas fascinantes, das praias do Mediter-
râneo aos fiordes escandinavos, das ilhas britânicas à península 
balcânica. No coração do continente encontra-se o cênico mundo 
alpino da Suíça e Áustria, que compartilho hoje com vocês.

  
ZURIQUE

Um ótimo ponto de entrada é Zurique, banhada pelo lago 
Zürichsee, com picos nevados ao fundo. 

Sugiro começar a desvendar a cidade caminhando pela pea-
tonal Niederdorfstrasse até a Grossmünster, onde Ulrico Zuinglio 
pregou a reforma protestante no século XVI, com suas duas torres 

que são um marco na cidade.  Nos arredores fica Kunsthaus – o 
mais renomado museu de arte do país, com obras de pintores 
famosos como Picasso e Chagall.

Atravessando a ponte Munster Brucke chega-se às igrejas 
Fraumünster, do século IX, com magníficos vitrais de Marc 
Chagall, e à St. Peterkirche, com sua imponente torre do relógio. 
Sugiro também o Museu Nacional da Suíça, o Landesmuseum, 
muito educativo, com peças do período celta até nossos dias. Ao 
lado do museu, parte o Limmat boat cruise, que navega pelo rio 
Limmat até o encontro com o lago.

A capital econômica da Suíça, com seus bancos e segura-
doras, é também a cidade de Pestalozzi (1746-1827), educador 

que combateu o trabalho infantil e introduziu o conceito de 
educação universal. Também de Alfred Escher, que, em meados 
do século XIX modernizou o país com o desenvolvimento das 
ferrovias e a implantação da escola Politécnica – que produziu 
vários prêmios Nobel e onde lecionou Einstein durante um 
período. 

Entre minhas recomendações gastronômicas, sugiro o 
restaurante do Hotel Adler, para experimentar os tradicionais 
fondue e raclete. Na rua Limmatquai #40, junto ao rio, vale a 
pena conferir o restaurante Zunfthaus zur Zimmerleuten, em uma 
tradicional guild house. Ótima alternativa também de jantar no 
hotel Storchen, com terraço para o rio. 
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Especializada nos ramos da indústria e 
construção civil, prestamos serviços há 
20 anos sob a administração de pr
sionais experientes e mão-de-obra 

ra serviços inclusive em 
Linha Viva. Oferecemos projeto e execução 

mentos e condomínios; Entradas de energia, 

poste ou abrigada; Reforços de rede para 
liberação ou aumento de carga.

SERVIÇOS 
DE REDE 
ELÉTRICA DE 
MÉDIA E BAIXA 
TENSÃO. Av. Ipiranga, 7464 - cj. 1008 / 1009 - Jardim 

Botânico - CEP 91530-000 - Porto Alegre - RS

51 3338.1177

www.abtenergia.com.br   

Empresa credenciada nas concessionárias 
CEEE/Equatorial Energia e RGE.

LUCERNA

A Suíça encanta desde a época de estudante, quando tive 
a oportunidade de viver em Lausanne, na parte francesa do 
país. Mas é Lucerna – com o cenário do nosso imaginário de 
paisagens tipicamente suíças, com suas montanhas, lagos, 
vilarejos alpinos e resorts de ski.

A cidade fica às margens do rio Reuss e do lago, com 
seu pitoresco centro antigo, com prédios do século XV com 
fachadas pintadas e as torres da muralha da cidade.  Algumas 
delas podem ser escaladas para uma fabulosa vista. Também 
evidência da prosperidade medieval da cidade, junto com as 
casas do antigo centro, são as pontes de madeira que cruzam 
o rio como a Kapellbrücke, a maior delas com estrutura de 
madeira com painéis pintados sob o teto. A ponte original 
(de 1333) incendiou-se em 1993, mas a presente é uma cópia 
muito fiel da original.

A margem norte do rio abriga um compacto quarteirão 
de casas medievais e praças com fontes, como a Mühlenplatz 
e a Kornmarkt.  

Aconselho conferir o museu Sammlung Rosengart, acervo 
da família que era amiga pessoal de Picasso, com obras do 
pintor espanhol, além de Paul Klee, Monet, Cézanne, Matisse, 
Miró, Chagal, Kandinsky, entre outros.

Existe um variado número de cruzeiros cênicos no lago; 
sugiro fazer pelo menos um, para ter a vista da cidade e das 
montanhas a partir do lago. 

Outro passeio imperdível é a subida até o topo dos 2.128 
metros do monte Pilatus, que pode ser visto de qualquer 
ponto da cidade. A vista lá do alto é impressionante, com a 
cidade e o lago de um lado e paisagens alpinas por todo lado. 

Uma extravagancia que vale cada franco suíço é se 
hospedar no Mandarin Oriental, antigo Palace Luzern, junto 
a um parque às margens do lago, com vista para o monte 
Pilatus, que reabre todo repaginado neste ano. Recomendo!!

VIENA

Em uma viagem pela Suíça, aconselho complementar 
com a vizinha Áustria, passando por Innsbruck, no meio dos 
Alpes, e Salzburg, terra natal de Mozart, seguindo até Viena. 

A capital desse pequeno país no centro da Europa mantém 
a imponência da cidade que já foi sede do poder da família 
Habsburgo por 640 anos, capital do império austro-húngaro 
até 1918. Convenientes casamentos da família real possibilita-
ram que, em determinados períodos, o império se estendesse 
à Espanha e aos Países-Baixos, além de República Checa, 
Eslováquia, Hungria e parte da Itália.

Pontos de interesse
Há 150 anos foram removidos os muros de Viena, substi-

tuídos por uma grande avenida – Ringstrasse. Ao longo desta 
foram construídos imponentes prédios: a ópera nacional, o 
museu de belas artes (com uma das maiores coleções do 
mundo), o museu de história natural, o Parlamento, uma uni-
versidade, o teatro nacional e a prefeitura. Concentrados um 
ao lado do outro, acentuam ainda mais a imponência da área.

Monte Pilatus

Viena

Lucerna

Lucerna

FOTO DIVULGAÇÃO FOTOS DIVULGAÇÃO

FOTO BETO CONTE
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Aproveitando o inverno alpino, seguem também minhas 
sugestões de dois centros diferenciados de ski na região.

Kulm Hotel St. Moritz 
É um hotel de luxo com uma história de 160 anos que 

remonta às origens do turismo de inverno na Suíça no destino 
de esqui mais glamoroso e tradicional da Europa. Incrustado 
no Vale de Engadina, St. Moritz se destaca por sua elegância, 
história e ótimas pistas de esqui. O local já abrigou dois Jogos 
Olímpicos de Inverno (1928 e 1948).

Six Senses Kitzbuhel
Um resort no meio das montanhas que nos remete à ima-

gem de povoado alpino, oferecendo tranquilidade e privacidade 
em um destino de classe mundial, com acesso direto às pistas 
de esqui e vistas sobre os picos mais altos dos Alpes austríacos. 
Localizada na região do Tirol, a cidadezinha de Kitzbühel, com 
seu encantador centro medieval, a cada ano fica mais disputada 
pelos adeptos do esqui.

Mais informações sobre viagens pelo Brasil e no mundo 
com beto@triptravel.com.br, que coordena a Trip & Travel em 
Porto Alegre, empresa com a chancela VIRTUOSO, concedida 
às melhores agências de viagens do mundo.

No interior da Ringstrasse, encontram-se o Holfburg, o 
palácio imperial, a catedral gótica de São Estevão e a área  
peatonal comercial – destacando-se  a  rua Kartherstrasse. No 
entorno da cidade, passa o famoso rio Danúbio.

Arquitetura
A cidade é um grande museu a céu aberto de estilos 

arquitetônicos, passando pelo gótico, barroco e os demais, 
até nossos dias. O art nouveau surge no início do século XX 
como contraposição ao estilo conservador monárquico. Suas   
maiores expressões vienenses são Joseph Olbrich e Otto 
Wagner. Na década de 1920, desenvolveram-se os grandes 
projetos habitacionais populares, como o complexo Karl Marx, 
com 1.600 apartamentos. Em 1985 o artista Hundertwasser 
desenvolveu um projeto pouco convencional de habitação, 
com intrigante movimento de formas e cores.

Cultura
Capital da música, Viena é terra natal de Strauss (pai e fi-

lho) e adotada por Beethoven, Brahms, Haydn, Mahler, Mozart 
e Schubert. A programação musical é intensa ao longo do ano, 
com óperas no State Opera, operetas no Volksoper, concertos 
no Musikverein e Konserthaus e musicais no Theater an der 

Wien. Além de festivais musicais no verão e valsas no inverno. 
Isso faz com que o conhecimento de música seja tradição 
entre vienenses, como o futebol para os brasileiros. Na área   
da psicanálise, Viena gerou Freud e Melanie Klein. A cidade 
também oferece mais de setenta galerias de arte e museus, 
vários destes em antigas residências desses cidadãos ilustres.

Museu Judaico
O Museu Judaico de Viena (Jüdische Museu Wien), fundado 

em 1895, foi o primeiro museu no mundo voltado à história, 
cultura e religião judaica. Além de tratar do legado dos judeus 
no antigo Império Austro-Húngaro, refletia o debate político 
sobre o sionismo da época.

Em 1993 o museu foi ampliado, ocupando a casa onde 
morou a família Teitelbaum, que foi inaugurada com o tema 

“Aqui moraram os Teitelbaum”. O museu tem como propósito 
levar o visitante a uma viagem histórica e cultural da co-
munidade judaica de Viena da Idade Média até a atualidade. 
Recomendo!!

Escolhi as três cidades acima como representativas da 
riqueza econômica, natural e cultural desses dois pequenos 
países no coração da Europa, cercados de montanhas. Vale a 
pena conferir e revisitar!

State Opera em Viena

Kitzbühel

Kulm Hotel St. Moritz 

FOTOS DIVULGAÇÃO
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Inovação

Food Hall e Rampa Innovation 
Hub: tendências, inovação e 
sustentabilidade no Quartier

Os food parks estão cada vez mais presentes nas cidades, 
independentemente do tamanho das localidades, sejam elas 
grandes centros econômicos ou municípios menores. Seguindo 
essa tendência gastronômica e de lifestyle – com ambientes 
abertos, arquitetura despojada e alimentação variada −, Pelo-
tas contará com o Food Hall Quartier, um espaço formado por 
empresas locais, oferecendo diversas opções de restaurantes e 
lanchonetes, bem como de entretenimento. 

Instalado no inovador bairro Quartier, projetado pelo arqui-
teto e urbanista brasileiro Jaime Lerner (com base no conceito 
de Novo Urbanismo), o espaço está sendo desenvolvido em uma 
concepção que busca valorizar comunidades que têm com-
promisso com a sustentabilidade, mobilidade e convívio social. 

Integra a lista do novo empreendimento um mix de produtos 
que têm a identidade gastronômica da cidade, como frutos do 
mar, doces pelotenses e espetinhos. Também estão presentes os 

clássicos mundiais, como pizzas, hambúrgueres e sushis, pratos 
fit (um movimento bastante forte atualmente), além de serviços 
complementares, comercializando cafés e sorvetes.

A gestora do Food Hall, Juliana Klug, conta que a obra civil, 
contemplando alvenaria, instalações e estrutura metálica do 
espaço, já está 100% finalizada. “Estamos, agora, na fase de 
acabamentos e decoração dos espaços internos”, revela. No 
total, são 17 boxes e duas lojas-âncoras – 15 dessas áreas já 
estão locadas.

Segundo a gestora, o Food Hall será uma experiência multi-
cultural, sendo um verdadeiro presente para a cidade de Pelotas. 

“Projetamos o empreendimento com muito cuidado, por meio 
da curadoria de parceiros, organizações em que acreditamos 
muito e sobre as quais apostamos todas as nossas fichas nesse 
mix de gastronomia, cervejarias, wine bar, doces e boa música”, 
comenta Juliana.

MARCAS DIVERSIFICADAS COMPÕEM MIX 

Uma das âncoras já está definida e será um dos grandes 
destaques. O Neptunia − um wine bar focado em rótulos de 
vinhos gaúchos, mas oferecendo, também, outras marcas − é 
o primeiro deles. No ambiente, além de garrafas, haverá uma 
wine station para que os clientes façam autoatendimento e 
possam simplificar o ato de tomar 
um bom vinho.

Na listagem dos boxes, en-
contram-se os restaurantes mais 
renomados da cidade e algumas 
operações novas. O Ria Bar e 
Restaurante terá pratos do dia, 
especialmente à la minuta, uma 
especialidade da casa. O Teu Gin 
vai oferecer especiarias para que 
os clientes possam fazer a própria 
receita, dando um toque único para 
cada drinque.

A La Carreta vai servir tradicio-
nais lanches uruguaios, como chivitos, panchos, choripans, 
entre outros. Quem quiser experimentar uma deliciosa pizza 
poderá conferir a Maledeta Pizza, que utiliza forno a lenha 
em uma temperatura de 420ºC para assar o produto, de longa 
fermentação.

No local não faltarão os smash burgers da Pa Pum, empresa 
da Espaço da Nave, além das cervejas da Noma Tap Room. Os 

sanduíches e burgers do Ciclo 53 serão mais uma alternativa de 
refeição para os frequentadores do Food Hall. 

A Confraria do Espetinho vai levar sua gastronomia gaúcha e 
parrilla, além de chopes e drinques, para o local. Já a Doura Pastéis 
e Petiscos vai apresentar um novo conceito de pastéis e petiscos 
gourmet na cidade.  

Os apaixonados por açaí poderão se deliciar com a proposta 
do Yba Açaí, que prometer produzir o 
lanche com fruto brasileiro cultivado 
predominantemente na região ama-
zônica, mas sem sabor de terra. Outra 
sugestão bem refrescante serão os sor-
vetes, picolés e milkshakes da Sorveteria 
Qui Bueno. 

Os doces não poderiam ficar de fora 
desse complexo que reunirá alimenta-
ção e diversão. A Benza Deliceria estará 
presente, levando tortas, brownies, 
bolos, entre outras maravilhas de dar 
água na boca dos consumidores. A 
Doçaria Monalu também vai satisfazer 

os desejos dos clientes por tortas, bombons e pelos mais diversos 
tipos de doces pelotenses. 

E no meio de tanta variedade gastronômica, uma ótima opção 
de cafeteria não poderia faltar. A Leve Café vai oferecer cafés 
especiais − com grãos que passam por rigorosa seleção, aprovei-
tando somente os de melhor qualidade −, gelados e lanchinhos 
artesanais.   

O espaço está sendo desenvolvido 
em uma concepção que 

busca valorizar comunidades 
que têm compromisso com a 

sustentabilidade, mobilidade e 
convívio social. 
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 SERÃO TRÊS PILARES PARA ESTABELECIMENTO DESSA 
CULTURA: 

Networking, para fomentar a participação de empresários 
e profissionais liberais locais no processo, engajando mais 
pessoas na cultura de empreendedorismo; 

Mentorias, para estimular a troca de informações entre no-
vos empreendedores com empresários e agentes da academia 
e do governo, promovendo qualificação e interações de valor; 

Acesso a novos mercados, para ampliar o olhar dos públicos 
envolvidos para além do território regional, estabelecendo 
parcerias e atividades de divulgação das empresas do Rampa 
em outros mercados.

E para aqueles que precisarem adquirir itens de forma 
rápida, o espaço contará ainda com a Minha Quitandinha, um 
minimercado autônomo para a realização de compras sem sair 
de casa ou do trabalho.

A gestora Juliana adianta que o empreendimento está sendo 
planejado para que o cliente possa chegar pela manhã para o 
café, para realizar uma reunião, apreciar o ambiente com os 
amigos, participar de um almoço em família, passar a tarde 
ou ainda aproveitar um happy hour. “Queremos oferecer uma 
superexperiência, afinal, é de boas lembranças que a vida é 
feita”, avalia.

RAMPA INNOVATION HUB: UM IMPULSIONADOR DE 
NOVAS TECNOLOGIAS

Muito além das tradições dos doces típicos regionais e da 
consolidada indústria alimentícia, Pelotas tem modificado sua 
economia. A cidade está passando por uma grande expansão 
na construção civil, com qualificação e diversidade na oferta de 
produtos, incluindo bairros planejados, condomínios fechados, 
novos loteamentos, torres corporativas e projetos de recupera-
ção de distritos antigos. 

Com grande capacidade de formação e de disponibilidade de 
mão de obra na área de design e de TI, o município conta, atu-
almente, com várias sedes de agências de mídia internacionais, 
empresas de software e estúdios locais que exportam serviços. 
O mercado de startups também está em pleno crescimento, 
com cases locais.  

É nesse contexto que está inserido o Rampa Innovation Hub, 
empreendimento indutor de empresas de tecnologia, coworkings 

e aceleradoras de negócios no bairro Quartier. É um distrito de 
inovação para a região, com diversas áreas disponíveis para am-
pliação do ecossistema e instalação de novos empreendimentos 
voltados à inovação e empresas de tecnologia. 

Com aproximadamente 1.400 metros quadrados de área 
locável, terá espaços desde 16 m² até 287 m², duas salas de 
reuniões/multiúso, auditório completo e duas cafeterias, sendo 
uma no térreo e outra no terraço. 

O Rampa terá fundo de investimento, mentoria para apoio 
a startups selecionadas, editais e programas de aceleração. O 
desafio da iniciativa é promover uma cultura de empreende-
dorismo e o desenvolvimento de um ecossistema de inovação 
no qual todos os agentes agreguem valor e usufruam de 
vantagens mútuas.



Um projeto de Jaime Lerner, pensado para as pessoas, onde trabalho, moradia
e lazer fazem parte da rotina. Mais do que uma área urbanizada, o Quartier vai 
entregar um bairro com infraestrutura completa, pronto para receber iniciativas 
e projetos e inspirar um novo estilo de vida.

Porque sustentabilidade urbana é encontrar soluções viáveis que garantam 
retorno positivo para todos, dos moradores aos empreendedores. Faça parte!

Planejamento e desenvolvimento:

          @BairroQuartier   
bairroquartier.com.br

green lifestyle smart

UM ESPAÇO 
PÚBLICO COMO 
PALCO DOS 
ENCONTROS.
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Assisra ao filme!
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Esporte

Movimento e aprendizagem: 
saúde para toda a vida  51 99820 5163   |   51 2313 6262     

Locação e Projetos de Balancins Elétricos 
e Manuais;

E m p r e s a  e s p e c i a l i z a d a  e m :

Locação e Projetos de Cadeirinhas 
Suspensas Elétricas e Manuais;

Locação de Andaimes Tubulares e Projetos;

gblocacaocadastro@gmail.com  

Locação de maquinário e  compressores de ar;

Pintura externa.

Locações e Manutenções

Anúncio GB.indd   1 24/03/2022   17:52:29

Exercícios físicos e esportes são essenciais para a preservação 
da saúde integral em qualquer idade. Na infância, devem ser 
praticados regularmente para impactar direta e positivamente 
no desenvolvimento da criança. A lista de opções reúne dezenas 
de modalidades, e os benefícios englobam questões da evolução 
social, cognitiva e motora.

Na área esportiva há 17 anos, Roberto Barqui Steren co-
meçou como coordenador do Club 
Campestre Macabi e, atualmente, 
representa o Macabi Brasil no Rio 
Grande do Sul. À frente da RS 
Gestão Esportiva – empresa consi-
derada “guarda-chuva” para a ela-
boração e concretização de projetos 
com escolas de futebol (Macabi FC, 
Personal Soccer e representante do 
FC Barça Academy Pro no Sul do 
país) –, ele esclarece que as aulas 
podem ser frequentadas por crian-
ças a partir dos 4 anos. De acordo 
com o especialista, a prática é indi-
cada para qualquer um. “Por ser um 
esporte de alto impacto, confronto e esforço, precisamos ter uma 
série de cuidados pré-jogo. Além disso, quanto mais a criança 
tiver contato com a bola, melhor. Isso a partir de qualquer idade.” 

Steren relembra que a modalidade sempre esteve presente 
na sua vida. “Acredito fielmente quando dizem que ‘não é só 
futebol’. Tenho certeza de que muitos dos meus valores e da 
minha experiência se devem a ele: disciplina, humildade, esforço, 
trabalho em equipe e respeito. Levo para a vida.”

O professor considera que os esportes coletivos têm carac-
terísticas semelhantes, e reforça a importância de as crianças 
realizarem, se possível, um individual e outro em grupo. Com 
uma trajetória vitoriosa no futebol, Steren conta que a atividade 
lhe permitiu conhecer a Austrália, a Argentina, o Chile, Israel, o 
México e os Estados Unidos. “Sempre abriu portas profissional 
e pessoalmente”, evidencia. 

O educador aconselha o estímulo 
por parte dos pais. “São os grandes 
exemplos das crianças e dos jovens. 
Tenho a lembrança dos meus sempre 
me incentivando a sair de casa e pra-
ticar na rua, na praça, no parque e no 
clube. Tenho certeza de que o esforço 
deles fez toda a diferença. Viva junto 
com o seu filho a promoção da saúde.”

Na linha dos desportos individuais, 
Sérgio Alberto Hansen, graduado em 
Educação Física e professor de tênis do 
Clube Campestre, localizado na Zona 
Sul de Porto Alegre, enfatiza sobre o 
ensino da disciplina, da responsabili-

dade, da tolerância, da cidadania e da autoestima. “O esporte 
não é somente lazer, é saúde”, afirma.

Há tempos os pais costumavam incentivar o jogo para os 
pequenos somente a partir dos 10 anos. Atualmente existe um 
programa chamado Play and Stay, que visa fazer com que o 
aluno iniciante consiga progredir mais rapidamente. “Criaram 
três tipos de bolas: laranja e amarela, verde com amarelo e 
vermelho com amarelo. As transitam entre as durezas da bola, 

Acredito fielmente quando 
dizem que ‘não é só futebol’. 

Tenho certeza de que muitos 
dos meus valores e da minha 

experiência se devem a ele: 
disciplina, humildade, esforço, 
trabalho em equipe e respeito. 

Levo para a vida.
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Souza, pós-graduada em Atendimento Educacional Especiali-
zado e professora da ALJ. Nessa categoria, uma das maiores 
contribuições está voltada para a segurança, já que são ensi-
nados pontos de sobrevivência aquática. “Temos vários relatos 
de alunos que caíram na piscina de casa e conseguiram sair 
da água, fazer as manobras e contar aos pais que a professora 
ensinou”, comemora.

Instrutora de natação e ginástica rítmica, a profissional 
elucida que as aulas de natação podem começar a partir dos 
quatro meses, e aos 4 anos para a ginástica. A flexibilidade é 
o foco desse esporte, que gera força, resistência e velocidade. 

“Isso evita lesões. Uma criança que pratica tem muito mais 
chances de ser um adulto com musculatura e sistema ósseo 
mais fortes”, assegura. 

Os dois esportes são praticados em turmas e recomendados 
para todas as crianças. Por isso, a instrutora defende que mesmo 
os bebês aprendam sobre rotina, sociabilização e regras, por 
exemplo. “Criamos vínculos, interagimos em relação ao que 
está sendo vivido na escola. Na fase da alfabetização, trabalho 
com números e letras, com as cores, em inglês”, revela Bárbara. 

Para o alto rendimento, a professora menciona que existem 
as que são capazes de se desenvolver e se tornar um talento 
esportivo, e algumas com um estereótipo, um perfil. “Mas é 
preciso muito cuidado. Pode ser uma exímia nadadora, mas não 
podemos pular etapas. Ela pode ter capacidade técnica, mas, se 
está bem no ambiente, com os colegas, precisa ser respeitada 
para que não desista. Não podemos somente tachar por tipo 
corporal; precisamos analisar as questões psicológicas”, alerta.

conforme o jogador avança. O tamanho da bola é o mesmo, a 
raquete é menor”, relata o professor. 

Também professora da modalidade, Angel Francine Vaz de 
Souza é assessora técnica da escola da Associação Leopoldina 
Juvenil (ALJ), localizada na capital gaúcha, e diz que o tênis 
desafia o corpo e a mente. “As crianças aprendem a pensar, 
agir, tomar uma decisão, respeitar os adversários e resolver 
problemas durante uma partida. Esses ensinamentos são para 
toda a vida”, afirma. A especialista explica sobre o progresso 
das habilidades fundamentais (manipulativas, locomotoras e 
estabilizantes) para contribuir na aprendizagem e facilitar a 
aquisição dos golpes principais.

Graduada em Educação Física e pós-graduada em Psicomo-
tricidade, Angel Francine salienta o aperfeiçoamento da atenção, 
da concentração, da coordenação motora e da capacidade aeró-
bica, além da autoconfiança. “Muitos esportes são coletivos, e o 
tênis, por ser individual ou em duplas, requer muita determina-
ção. Ele trabalha todas as musculaturas do corpo e contribui no 
amadurecimento físico e emocional, pois dentro de uma quadra 
aprendemos táticas e técnicas e a ganhar ou perder por nossos 
erros.” Para ela, os pais devem buscar informações sobre os 
materiais adequados (bolas, raquetes e quadra) e praticar fora 
dos horários de aula. O papel do professor é inserir de uma forma 
lúdica e atrativa o interesse. “Despertar critérios técnico-táticos 
em uma aula de tênis divertida faz toda a diferença.”

ÁGUA E RITMO

“Na natação, a principal abordagem é não focar apenas 
na questão física. Portanto, a criança que pratica a atividade 
desenvolve fatores cardiorrespiratórios, emocionais, cognitivos 
e de condicionamento físico”, defende Bárbara Schoenardie de 
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Equipamentos para construção civil

Televendas 51-3222-0011
www.protex.com.br

FILOSOFIA DE VIDA

Rafael Garcia Oliveira tem pós-graduação em Treinamento 
Desportivo e começou no judô aos 5 anos. Foi atleta do Grêmio 
Náutico União dos 16 aos 21 anos. Em 2006 formou-se e foi 
contratado pelo clube, do qual é técnico da equipe principal. 
Conforme o instrutor, a prática se inicia por volta dos 3 anos. 

“Acredito que a fórmula para aprender é brincar. Dentro da 
nossa progressão pedagógica, inserimos a modalidade em um 
ambiente mais lúdico”, exprime.

O judô foi criado pelo japonês Jigoro Kano, que sintetizou 
traços de outra arte, o jiu-jítsu, mais violenta e destinada a 
constituir guerreiros. “O objetivo era formar um cidadão de 
bem, permitir a execução por crianças, mulheres e homens”, 
conta. Antes de aprenderem os golpes, os pequenos conhecem 
linhas educativas de quedas, a forma correta de cair para não 
se machucar, a etiqueta do judô, a saudação, a entrada no dojô 
e o respeito aos colegas.

O judô é dividido por faixas e classes etárias. “O aluno começa 
com a branca, passa para a branca com a ponta cinza, depois 
para a cinza, e assim sucessivamente, até chegar à faixa preta”, 
resume Oliveira. Essa ainda é dividida em etapas. “Por isso, nunca 
deixamos de ser aprendiz.”

De acordo com ele, trata-se de uma filosofia de vida. “Nós, 

professores e educadores, procuramos passar diariamente esses 
princípios e valores, o respeito, a hierarquia. Hoje o judô é um dos 
esportes mais difundidos no mundo e mais praticados, o que mais 
trouxe medalhas para o nosso país nas Olimpíadas”, relembra. 

Definido pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a 
Educação, Ciência e Cultura) como a modalidade mais completa 
para crianças, o judô aprimora capacidades físicas: força, velo-
cidade, resistência, equilíbrio e flexibilidade. Na parte cognitiva, 
envolve a melhoria do raciocínio e da noção espacial. Para o 
especialista, também traz benefícios morais, relacionados com a 
disciplina, o autocontrole e a cordialidade. “O importante é que 
a cultura do movimento seja inserida na escola. Isso gera uma 
população saudável”, conclui.

Os especialistas são unânimes quanto à inclusão e necessidade 
do esporte como condutor de um desenvolvimento adequado. 
Para evitar lesões, a prática deve ser orientada para adequar 
movimentos às condições ósseas, musculares, cardíacas e respi-
ratórias. Além disso, experimentar faz parte do crescimento, por 
isso, explorar mais de um desporto oportuniza o contato com o 
diferente e protege contra repetições que possam ser prejudiciais 
para a criança. Seja qual for a modalidade, o melhor é sempre se 
movimentar.

FOTO DIVULGAÇÃO
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Empreendimento pronto para você instalar sua empresa e 
usufruir de muita comodidade. O Columbus Office Center 
une a facilidade de poder trabalhar em um excelente 
bairro de Porto Alegre com toda a conveniência de estar 
próximo aos pontos mais nobres da capital. Praticidade e 
qualidade de vida ao seu alcance.

Auditório

Fachada com painéis arquitetônicos 

Hall com espera para visitantes

Recepção com controle de acesso

Auditório equipado

Estacionamento rotativo

Gerador parcial de energia
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negócios e lazer

Av. Mariland, 403 - Auxiliadora

Imagens meramente ilustrativas. Proj. Arq.: Elisete Machado Salvi. Áreas conf. NBR12721, no item 3.7. Obra em individualização no Registro de Imóveis na Primeira Zona de Porto Alegre. Prédio com Habite-se.
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Acesse o hotsite do 
Columbus Offices

Salas comerciais

Plantas moduláveis com diversas configurações para o seu espaço. 
35 m2 a 104 m2

Pisos corporativos
com até 415 m2

Planta Tipo 5º ao 9º andar
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Internacional

Decisões 
estratégicas: 
um futuro de 
oportunidades

Preparar governos e organizações para oportunidades e desa-
fios futuros é a rotina da Copenhagen Institute for Future Studies 
(CIFS). Peter Kronstrom, head na América Latina e fundador do 
Future Lounge, fala sobre os resultados das iniciativas e sobre a 
Strategic Foresight, um processo estruturado focado em orientar 
o pensamento e construir resiliência. 

O dinamarquês esclarece sobre os Estudos Futuros e exemplifica 
a importância com base no cenário da pandemia, que demonstrou 
que as empresas que atuam nesse perfil conseguiram, com agili-
dade, adaptar-se. Membro do Conselho Consultivo do Consulado 
Dinamarquês e do Centro de Inovação Dinamarquês em São Paulo, 
tem experiência em gestão de transição, cultura organizacional, 
comportamento do consumidor e desenvolvimento de negócios.

Best Home: O que é o Copenhagen Institute For Futures 
Studies?

Peter Kronstrom: O CIFS é um think tank internacional, apolí-
tico e sem fins lucrativos, que tem orientado decisões estratégicas 
sobre o futuro para governos, multinacionais, organizações públi-
cas, privadas e intergovernamentais desde o ano de 1969.  

Best Home: No que consiste o estudo dos futuros?
Peter Kronstrom: Os Estudos Futuros buscam entender o 

que provavelmente continuará e o que poderá mudar, de forma 
exploratória, com foco em possíveis futuros alternativos que visam 
desafiar as suposições atuais, com a intenção de sair do presente 
rumo a possíveis cenários futuros.

Best Home: Como essas práticas podem ajudar as empresas?
Peter Kronstrom: Preparando-as para lidar de forma ágil 

com as oportunidades e desafios que possam surgir no futuro. 
No fundo os Estudos Futuros fortalecem a base de tomada 
de decisões. Um exemplo recente foi o caso da pandemia da 
Covid-19, que mostrou para a sociedade que as empresas 
resilientes conseguiram, com agilidade, se adaptar a este novo 
cenário mundial em relação às que não tiveram essa capacidade 
de vislumbrar cenários futuros. 

 
Best Home: Qual é a diferença entre previsões estratégicas 

(Strategic Foresight) e o planejamento estratégico tradicional?
Peter Kronstrom: A Strategic Foresight não consiste em fazer 

inúmeras suposições selvagens (e muitas vezes vagas) sobre o fu-
turo. Em vez disso, é um processo estruturado focado em orientar 
o pensamento, identificar oportunidades e construir resiliência 
em face da incerteza e complexidade, melhorando assim a to-
mada de decisão organizacional, considerando cenários futuros 
alternativos e desafiando as suposições subjacentes comuns 
no planejamento estratégico tradicional. A Strategic Foresight 
discute ideias sobre o futuro em que o planejamento estratégico 
tradicional tenta prever o futuro, aplicando dessa forma planos 
de execução. A Strategic Foresight trata-se de um olhar muito 
mais amplo, com poder de ajudar as empresas a tomar decisões 
estratégicas muito mais radicais e com objetivo de ajudar na 
adaptação de mudanças para evitar a destruição de valor. 

Strategic decisions: 
a future of opportunities

Prepare governments and organizations to opportunities and 
future challenges is the Copenhagen Institute for Future Studies 
(CFIS) routine. Peter Kronstrom, Future Lounge Latin America Head 
and founder, speaks about the results and the Strategic Foresight, 
a framework process centered in orienting the process of thinking 
and building resilience.

The Danish clears up about the Future Studies and exemplifies 
the importance, based on the pandemic scenery, which demons-
trated that the companies that operated with this profile, adapting 
with agility, succeeded. Member of the Danish Consulate Consul-
ting Council, as well as from the Danish Innovation Center in São 
Paulo, Kronstrom is an expert in transition management, organi-
zational culture, consumer behavior and business development.

Best Home: What is the Copenhagen Institute for Futures 
Studies?

Peter Kronstrom: The CIFS is an International, nonpolitical 
and nonprofit Think Thank, that has guided strategic decisions 
about the future to governments, multinationals, public, private 
and intergovernmental organizations since the year 1969.

Best Home: What is the Futures Studies made of? 
Peter Konstrom: The Futures Studies seek to understand what 

will probably continue and what could change, in an exploratory 
way focused in possible  alternative  futures, aiming  to challenge 
the present conjecture, intending to leave the present on the 
course of possible futures scenarios.

Best Home: How can these practices help companies?
Peter Kronstrom: Preparing them to strive in a quick 

way with opportunities and challenges  that may come 
in the future. In fact, the Futures Studies strength the 
base of decisions-making. A recent example was the case 
of Covid-19 pandemic, that pointed out  to society  that 
resilient companies succeeded, with agility, to adapt them-
selves to this new world scenario when others  didn’t have 
this capacity of catching a glimpse on future scenarios.                                                                                                                                       
  

Best Home: What is the difference between Strategic Fore-
sight and the traditional Strategic Planning ?

Peter Kronstrom: Strategic Foresight doesn’t mean to make 
numerous savage assumptions (and vague many times) about 
the future. Instead, it is a structured process centered in guiding 
the thinking, identifying opportunities, and building resilience 
due to uncertainty and complexity, improving the organizatio-
nal process of decision making, considering alternative future 
scenarios and challenging the underlying suppositions, com-
mon in the traditional strategic planning. Strategic Foresight 
discusses ideas about the future where the strategic traditional 
planning tries to foresee the future, applying execution plans. 
Strategic Foresight deals with a larger glimpse, able to help the 
companies in making strategic decisions much more radicals 
and so looking to help in adapting changes to avoid the value 
destruction.
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Nós Elevamos...
Qualidade, Segurança e Inovação

Experiência de quem está há mais de 100 anos no Brasil. 

Proximidade que somente quem está presente em todo o território 
nacional pode oferecer. 

Efi ciência de uma empresa que faz parte do grupo Schindler, que 
transporta mais de 1,5 bilhão de pessoas, todos os dias, em todo o mundo.

Somos a Atlas Schindler e o que nos move é mover você!

We Elevate

www.atlas.schindler.com • 0800 055 1918

Best Home: De que maneira as empresas podem utilizar essa 
abordagem? Dê alguns exemplos.

Peter Kronstrom: As empresas podem utilizar diferentes 
ferramentas e abordagens para elaborar uma Strategic Foresight, 
como por exemplo: workshops, palestras, consultorias, montagem 
de cenários, brainstorms, entre outras. É importante ressaltar que, 
para se obter um resultado de relevância, é necessário que haja pelo 
menos um representante de cada setor da empresa no processo de 
elaboração, pois assim diferentes visões estarão em pauta. Também 
é importante ressaltar que a Strategic Foresight é um processo 
contínuo que deve sempre ser ampliado e revisto, ou seja, é uma 
ferramenta para instalar e manter dentro da empresa. 

  
Best Home: Quais seriam as megatendências para construção, 

moradia e trabalho? Como o CIFS vê esse futuro?
Peter Kronstrom: Atualmente, o CIFS está analisando quinze 

megatendências que são trajetórias de desenvolvimento, em 
longo prazo, que moldam o presente e o futuro e que, na maioria 
das vezes, mantêm seu curso mesmo em tempos turbulentos. As 
megatendências são globais em escopo, mas seus impactos variam 
localmente. Elas são interconectadas entre si 
e atuam em mais de uma área, como é o caso 
das Megatendências Longevidade, Urbanização, 
Individualização/Empoderamento, Economia 
de Rede e Sustentabilidade, que se unem para 
imaginar cenários futuros para os setores de 
construção, moradia e trabalho, entre outros. 

Best Home: Quem são os clientes do Co-
penhagen Institute For Futures Studies? E que 
tipo de resultados eles têm obtido?

Peter Kronstrom: O CIFS tem diferentes tipos de clientes que 
vão desde governos até multinacionais. Nossos clientes têm obtido 
grandes resultados, pois estão sempre preparados para lidar com 
os diferentes tipos de cenários futuros, pois estão atentos às opor-
tunidades e desafios que possam surgir. Dentro da organização, a 
vantagem de ter uma linguagem e metodologia de estudos futuros 
é um grande instigador da capacidade da Strategic Foresight de 
uma empresa.  

Best Home: Algo mais que você gostaria de mencionar? 
Peter Kronstrom: O futuro é a interseção entre a arte e a ciência. 

Quando falamos em estudos futuros, precisamos estar atentos aos 
sinais do presente e utilizar a imaginação para estarmos prepara-
dos para o que está por vir. Logo, o futurismo não é uma ciência 
exata com respostas pré-definidas, e sim um processo sistemático 
e interdisciplinar de exploração de futuros prováveis, plausíveis, 
possíveis e preferidos, bem como dos mitos e visões de mundo 
que os sustentam.

O futuro é a interseção entre 
a arte e a ciência. 

Future is the intersection 
between art and science. 

Best Home:  In which way may companies use this approach? 
Give some examples

Peter Kronstrom: Companies may use different tools and 
approaches to elaborate a Strategic Foresight, as for example, 
workshops, speeches, consulting, setting up scenarios, brains-
torms, among others. It is important to highlight that in order 
to get a relevant answer it is necessary to have at least one 
representative from each company sector in the elaboration 
process and in this way, different visions will be on the agenda. 
It is worth mentioning that Strategic Foresight is a continuous 
process, which must always be expanded and reviewed, that is, 
it is a tool to install and maintain inside the company.

Best Home: What are the megatrends to construction, hou-
sing and work? How does CFIS see this future?

Peter Kronstrom: Nowadays, CIFS is analyzing 15 mega-
trends that are long -term trajectories of development, who shape 
the present and the future and that, mostly, maintain its course 
even in turbulent times. The megatrends are global in scope, 
but its impacts vary locally. They are interconnected and act in 

more than one area, as it is in the case of 
Megatrends Longevity, Urbanization, In-
dividualization/Empowerment, Network 
Economy and Sustainability,  that unite 
themselves in order  to imagine future 
scenarios  to the sectors of construction, 
home and work, among others.

Best Home: Who are the Copenha-
gen Institute For Futures Studies clients? 

What kind of results have they have obtained?
Peter Kronstrom: CFIS has different types of clients, from 

governments to multinational companies. Our clients have 
gotten great results, since they are always prepared to deal 
with different kinds of future scenarios, once they are attented 
to opportunities and challenges that may arrive. Inside the or-
ganization, the advantage to have a Futures Studies language 
and methodology is a great instigator of the Strategic Foresight 
capacity of the company.  

Best Home: Something else you would like to mention?
Peter Kronstrom: Future is the intersection between art 

and science. When we talk about Futures Studies we have to 
be alert to the signs of the present and use imagination to 
be prepared to what is to come, So, Futurism is not an exact 
science,  with pre-defined answers, but it is a systemic and 
interdisciplinary process exploring probable futures, plausible, 
possible and favorite, as well as myths and world views that 
sustain us.  
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FOOD HALL QUARTIER

As obras do Food Hall Quartier, gerenciadas pela Joal Tei-
telbaum, foram finalizadas neste mês de março de 2022. Com 
uma área construída de aproximadamente dois mil metros 
quadrados, composta de elementos de estrutura metálica e 
contrapiso armado de concreto, congregará vinte operações 
gastronômicas no Bairro Quartier. A grande novidade na cidade 
será o Neptunia, um wine bar focado nos vinhos da Campanha 
Gaúcha. Contará também com operações de bistrô, sorveteria, 
cafeteria, lanches, à la minuta, petiscos, pizzas, hambúrguer, 
além dos já consagrados doces pelotenses.

NOTÍCIAS DE CLASSE MUNDIAL
A conquista do Prêmio Nacional da Qualidade pelo Escritório de Engenharia 

Joal Teitelbaum tornou-o a primeira e única empresa do setor da 
construção civil brasileira de Classe Mundial

RAMPA – CENTRO DE INOVAÇÃO

Com previsão de início das obras em maio de 2022, 
o Rampa Innovation Hub será gerenciado pela Joal 
Teitelbaum, no Bairro Quartier. Esse empreendimento é 
uma iniciativa de empreendedores que buscam conectar 
empresas já estabelecidas, universidades, instituições de 
pesquisa e de fomento, startups e aceleradoras. O local 
abrigará também o Instituto Rampa, que fomentará o 
desenvolvimento da economia local, por meio de uma 
parceria com o Instituto Caldeira e a AnLab.

NOVOS GRUPOS EM FORMAÇÃO

Com terrenos bem localizados nos bairros Bela Vista, Mont’Serrat, Petrópolis e Moinhos de Vento, novos grupos 
estão em formação na Joal Teitelbaum. Os lançamentos previstos para 2022 e 2023 contemplam apartamentos das 
mais variadas metragens e tipologias. Venha conhecer novas opções de moradia e investimento.

JOAL TEITELBAUM PRESENTE NO PLANO DE EXPANSÃO DA STIHL

Atuando no gerenciamento das obras do Vestiário e Fer-
ramentaria, a Joal Teitelbaum está com equipe alocada nas 
obras de expansão da STIHL, no parque fabril em São Leopoldo. 
Com prazos curtos, estão sendo aplicadas as metodologias do 
Sistema de Gerenciamento Integrado, com focos principais em 
planejamento, qualidade e gestão de custos. 

CLAUDIO TEITELBAUM ASSUME A 
PRESIDÊNCIA DO SINDUSCON-RS

O engenheiro Claudio Teitelbaum, diretor da Joal Tei-
telbaum, foi eleito presidente do Sinduscon/RS (Sindicato 
das Indústrias da Construção Civil do Rio Grande do Sul). 
Ele assume o cargo no dia 2 de maio para um mandato de 
dois anos. Teitelbaum sucederá a Aquiles Dal Molin Junior, 
que deixa a presidência após duas gestões.

FOTO DIVULGAÇÃO

Andamento das obras do prédio da ferramentariaAndamento das obras do prédio do novo vestiário

Claudio Teitelbaum e Aquiles Dal Molin Junior



Com a gestão de obras corporativas 
da Joal Teitelbaum, você tem 
soluções totalmente adequadas às 
necessidades da sua empresa.

A Joal Teitelbaum é a única no ramo da construção civil brasileira que possui 

o status de empresa Classe Mundial. Título conquistado ao receber o Prêmio 

Nacional da Qualidade, equivalente ao Malcolm Baldrige (EUA) e ao European 

Quality Award (Europa). Em 2022, completa seis décadas de uma história pautada 

pela inovação, investimento em engenharia de ponta, atualização em tecnologia, 

respeito ao meio ambiente, desenvolvimento de pessoas e responsabilidade social. 

Gerenciamento com excelência

Melhores práticas e tecnologias

Otimização de resultados

Atendimento ágil e personalizado

Colégio 
Anchieta

Unisinos
Porto Alegre

AJURIS R&D Center da 
STIHL

R. Tobias da Silva, 253
Moinhos de Vento
Porto Alegre/RS

51 4009.6300
teitelbaum.com.br
joalteitelbaum

11040E-Anúncio-página-Institucional-OK.indd   1 20/04/2022   14:51:03


	_GoBack

