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A CARNE É 
FORTE

Com três fazendas 
no Norte de Minas 

e 70 mil cabeças 
de gado, a grife 

de carnes nobres 
Carapreta multiplicou 

por 10 seu faturamento 
em dois anos. O CEO 

da empresa, Vitoriano 
Dornas, planeja investir 

2,2 bilhões de reais 
para tornar a marca 
"a melhor do mundo 
em proteína animal"

  ENSINO ALÉM 
DO CURRÍCULO 
TRADICIONAL

  O QUE CRIANÇAS 
E JOVENS 
ESTÃO LENDO

  COMO 
APROVEITAR 
OS ÚLTIMOS 
DIAS PARA 
O ENEM
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PASSALIO FALA 
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EM MINAS
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O CEO Vitoriano Dornas 
comemora os resultados: 
“Vamos produzir 11,5 mil 

toneladas de carne e faturar 
500 milhões de reais em 2022” 

(Vitoriano veste Zak)
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Fazer um projeto de reforma é sempre um desafio 
arquitetônico. Além de envolver o sonho dos novos mo-
radores, também exige respeito pela estrutura existente. 
O escritório Piacesi Arquitetos, que completa 10 anos de 
mercado em 2022, leva isso a sério. “Nosso foco é criar 
algo novo, uma surpresa, mas respeitando a história do 
que já foi construído”, explica o arquiteto Júnior Piacesi. 
Especializado em projetos residenciais e comerciais, o 
escritório se destaca por uma assinatura minimalista e 
contemporânea, trazendo delicadeza para a vivência no 
espaço. “Fazemos desde o projeto, passando pelo orça-
mento, até a gestão da obra.” 

Em uma reforma executada em Nova Lima, na região 
metropolitana de Belo Horizonte, pode-se ver a importân-

Projeto do escritório Piacesi 
Arquitetos dá cara nova  
ao imóvel sem perder  
a essência da construção
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cia desse olhar atento. “Acompanhamos desde a escolha 
do imóvel até a entrega com os adornos”, conta Piacesi. 
O projeto buscou valorizar e potencializar a construção 
já existente. Na área externa, o piso, antes desconexo, 
agora se completa tanto pelo mesmo material – mármore 
bege bahia levigado – quanto por decks de madeira, que 
proporcionam continuidade, aconchego e usabilidade à 
área de banho. A piscina também teve o acabamento 
modificado e ganhou uma jacuzzi. 

Para atender um antigo desejo dos moradores, foi 
construída uma sala de música no interior da casa. “Eles 
queriam uma parte em que pudessem ver shows e ouvir 
música”, explica o arquiteto. “Respeitando a construção 
preexistente, foi construído um volume discreto na ex-
tremidade da casa.”

O mobiliário e os acabamentos escolhidos refletem a 

elegância dos clientes e o desejo de trazer aconchego para 
o espaço por meio de tecidos e texturas atemporais. Os 
móveis, a maioria de desenho nacional, conferem estilo e 
personalidade aos ambientes. Alguns nomes de destaque 
no design são Sérgio Rodrigues e Jorge Zalszupin, para 
área interna, e Carlos Motta e Guto Índio da Costa, para 
área externa. Também estão presentes itens das lojas Etel 
Design, América Móveis e +55design.

A iluminação é simples, cumprindo a sua função e se 
apresentando de maneira discreta no todo, de forma a 
garantir o protagonismo do mobiliário. As peças soltas, 
fora da iluminação geral, se apresentam como elemento 
surpresa e complementam os layouts dos espaços. O pai-
sagismo, feito de forma pontual e pensado pela equipe Bia 
Abreu, explora o uso de vegetações de baixo e médio porte, 
como costela de adão e capim dos pampas e do texas.


