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THE OLD COURSE HOTEL
ST. ANDREWS [ ESCÓCIA
“The Duke’s” é considerado um dos melhores campos de charneca e um verdadeiro
item mandatório no currículo de todo golfista. Seu estilo oferece desafios, exigindo
precisão e inventividade dos jogadores.
Com cinco tee positions para cada buraco,
The Duke’s é flexível e desafiador o bastante para apelar para jogadores de todos os
níveis, tendo sido palco do Campeonato
Europeu de Amadores (EAC) de 2014, um
dos quatro mais importantes torneios da
categoria. [ www.oldcoursehotel.co.uk

THE K CLUB [ KILDARE [ IRLANDA
Projetados por Arnold Palmer, o Palmer Ryder Cup Course e o The
Smurfit Course estão entre os melhores campos de campeonato
europeus, tendo conquistado lugar entre os dez melhores resorts
de golfe no mundo em recente publicação da CNN. Localizados em
Straffan, na Irlanda, os campos são coroados por um dos quatro hotéis cinco estrelas desse país e já sediaram campeonatos, como a Ryder Cup de 2006 e os European Tours de 1995 a 2003 e, novamente,
em 2005. [ www.kclub.ie
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SOTOGRANDE
ANDALUCIA [ ESPANHA
MISSION HILLS
HAINAN ISLAND [ CHINA
Localizado em Guandong, na China, o Mission
Hills China é o maior complexo de golfe no mundo. Suas duas sedes somam cerca de vinte quilômetros quadrados dedicados ao esporte, divididos
em nove campos projetados por arquitetos consagrados. O tamanho permite a maleabilidade que
é necessária para sediar campeonatos dos mais
diversos tipos – incluindo os mais importantes da
região -, desde níveis amadores, até competições
profissionais. Além disso, o complexo também
abriga um centro de treinamento dedicado ao ensino do esporte. [ www.missionhillschina.com

Em Cadíz, no sul da Espanha, localiza-se o complexo residencial Sotogrande.
O luxuoso empreendimento tem, além
de ilustres moradores, um leque variado de opções para os amantes do golfe.
São cinco campos, cobrindo toda uma
gama de dificuldades, com destaque
especial para o Valderrama Golf Club.
Um dos mais célebres da Espanha, o
campo foi projetado pelo arquiteto Robert Trent Jones, e sediou a Ryder Cup
de 1997. [ www.sotogrande.com
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PEBBLE BEACH RESORT [ CALIFORNIA [ EUA
Considerado o melhor campo de golfe dos EUA pela Golf Digest, o Peeble Beach Golf Links é um dos mais
consagrados circuitos em todo o mundo e tem servido de palco para alguns dos momentos mais marcantes
na história do esporte. Desde 1919, golfistas tem aproveitado sua vista marítima sem precedentes, sua beleza estonteante e seus “signature holes”. Todo amante do golfe merece jogar em Pebble Beach ao menos
uma vez em sua vida. [ www.pebblebeach.com

PINEHURST RESORT [ CAROLINA DO NORTE [ EUA
Por entre os majestosos pinheiros que se erguem sobre o histórico Pinehurst, ouvem-se murmúrios e sussurros que contam o legado de golfistas da estirpe de Jack Nicklaus, Payne Stewart e outros que há muito
vieram, se foram, e puderam experimentar um dos melhores campos de golfe e resorts dos Estados Unidos.
As histórias de campões e campeonatos vem se desenrolando em seus circuitos desde sua inauguração, em
1989. No ano de 2014, Pinehurst será palco de duas grandes competições: o U.S. Open e o U.S. Women’s Open
Championship. [ www.pinehurst.com
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ENINC TRAZ AO PARANÁ NOMES
DE PESO INTERNACIONAL NO SETOR
DA CONSTRUÇÃO CIVIL

O Encontro Nacional para Inovação na Construção Civil (Eninc), que acontece nos dias 2 e 3 de junho em Curitiba, irá trazer à
capital paranaense profissionais de renome internacional vindos das maiores empresas do mundo em arquitetura, urbanismo e
construção civil. Entre os destaques do evento, que tem como objetivo debater novas alternativas para a indústria da construção, estão quatro palestras magnas com convidados considerados referência mundial no setor. O engenheiro norte-americano
Phil Williams, do US Green Building Council e do Center for the Built Environment do Vale do Silício, irá falar sobre “Construção
Sustentável: Práticas de Sucesso no Brasil e no Mundo”, acompanhado de Guido Petinelli, consultor especializado em certificação LEED, um dos fundadores do Green Building Council Brasil e vice-presidente da canadense iLiv, empresa especializada em
desenvolvimento de negócios sustentáveis. O paranaense Edson Yabiku, sócio do escritório de arquitetura de Londres Foster &
Partners irá compor par com o urbanista dinamarquês David Sim para a palestra sobre “Cidades Inovadoras”. Yabiku tem seu
trabalho reconhecido mundialmente pela revitalização da Trafalgar Square, na capital inglesa, e pelo planejamento deMasdar,
a cidade “carbono zero” em Abu Dhabi. Já para discutir o tema “Gestão completa de um projeto: As vantagens do sistema BIM”,
o professor da Universidade Federal do Paraná Sérgio Sheer convida o norte-americano Brian Krause, da Turner Construction
Company. Para falar sobre “Tecnologias Inovadoras na Construção: Wood Frame”, o Gerente de Relações Internacionais e
Negócio Exterior da FIEP e de Tecnologia Industrial do SENAI Paraná, Reinaldo Tockus, convida um especialista europeu. Promovido pelo Sindicado da Indústria e Construção Civil do Paraná (Sinduscon-PR), o Eninc deve reunir no Centro de Eventos
da FIEP aproximadamente 800 pessoas, entre elas empresários do setor, investidores, arquitetos, engenheiros e estudantes.
www.eninc2014.com.br

METAIS TOTO · TORNEIRA ECOPOWER · PRODUTOS AUTO SUSTENTÁVEIS
Sistema de geração de energia Ecopower
(Não necessita de energia externa).
Vida útil da turbina geradora de energia hidrelétrica: 10 anos - baseados em
2000 utilizações por mês. Fluxos de
água de 10 segundos contínuos. Os produtos EcoPower foram desenvolvidos
para funcionarem sem a energia da rede
pública de eletricidade ou necessidade
de troca constante de baterias que contaminam o meio ambiente. Utilizando a
força da água, a turbina EcoPower gera a
corrente elétrica que é armazenada em
células recarregáveis. Estas células acionam o sistema do sensor inteligente que
ativa o funcionamento da torneira ou válvula de descarga.
O sistema EcoPower é semelhante ao de uma usina hidrelétrica, onde o fluxo da água gera a corrente elétrica necessária
ao seu funcionamento. As torneiras e sensores para mictório EcoPower “botam a água para trabalhar”, literalmente, fornecendo toda a energia que consomem. O fluxo da água aciona a turbina de alta eficiência para criar e armazenar a energia
necessária ao seu funcionamento.
www.totobrasil.com.br
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