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O paisagismo contribui para o bem estar físico e mental dos indivíduos.

Seu foco principal está na harmonia entre a estética, funcionalidade,

segurança, conforto e a privacidade dos ambientes.

Do verbo wander (caminho), originou-

se os caminhos que levam o hóspede a
caminhar pelo extenso jardim que
rodeia o empreendimento. Da palavra
lust (luxuria), surgiu a ideia de agregar

ao jardim, uma escultura inspirada nas
montanhas espalhadas pelo mundo.

Como a palavra Wanderlust significa
"desejo profundo de viajar", Jair teve a
ideia de dimensionar a rotatória
central do jardim parecida com a rosa
dos ventos, eternizando o espírito
viajante e conversando com toda a
arquitetura do hotel!
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Imagem meramente ilustrativa

O paisagista escolhido para o empreendimento Wanderlust foi Jair
Pinheiro. Em seu projeto paisagístico, buscou inspiração na palavra
"Wanderlust".



wanderlustexperiencehotel

Normalmente no dia a dia, saio de casa

sempre muito cedo e o primeiro ponto de

parada é a obra que está em execução.

Ali, junto com o encarregado e outros

profissionais verifico como está sendo

executado os diversos serviços, faço as

correções e ponderações necessárias,

programo as próximas etapas e aplico

algumas estratégias de motivação de

colaboradores. Após essa breve visita à

obra, vou para o escritório trabalhar no

planejamento e aquisição de insumos e

materiais. No início do período da tarde

utilizo para tratar de questões financeiras

como pagamentos e apropriações de

recursos. No segundo período da tarde eu

normalmente utilizo para reuniões

comerciais e contratações de um modo

geral. No final da tarde, quando as coisas

estão mais tranquilas eu sempre estou

estudando um ou outro projeto, ou

mesmo traçando estratégias para um

novo desafio.

Desde muito jovem eu sempre tive muita

curiosidade em saber como as coisas

eram construídas. Quando criança,  vivia

na cola de meu pai perguntado como

constrói isso, como faz aquilo... e minha

mãe, professora experiente, falava "esse

menino vai ser um construtor". O tempo

foi passando e não deu outra, me

enveredei primeiramente para o caminho

da eletricidade e como curso superior

escolhi a Engenharia Civil como opção de

vida.

Na engenharia trabalhamos com o

positivo, vivemos alavancando o

progresso, a melhoria de vida das pessoas,

o bem estar das comunidades... No meu

caso em particular, como construtor e

incorporador, quando finalizo um

empreendimento, subo no ponto mais

alto da edificação que normalmente é a

caixa d’água, olho para todo o entorno e

penso comigo mesmo: “MAIS UMA OBRA

CONCLUÍDA”. A felicidade e a satisfação

são indescritíveis!

2) QUAL A SATISFAÇÃO
PROPORCIONADA POR SUA
PROFISSÃO?

Ser engenheiro, apesar dos grandes

desafios e dificuldades, é uma profissão

extremamente gratificante, pois é nela

que passam as grandes transformações da

humanidade.

1) POR QUE VOCÊ ESCOLHEU FAZER
ENGENHARIA?

3) DESCREVA PARA NÓS UM DIA NA
SUA ROTINA PROFISSIONAL.

ENTREVISTA COM LAIRCIO JUNIOR
Engenheiro responsável pela obra do empreendimento Wanderlust.
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O maior desafio que encontrei para fazer

parte desse empreendimento foi a

distância, pois sou Vitoria- ES e a obra fica

localizada em Campos do Jordão-SP, e

como tenho a necessidade pessoal de

visita diária a obra, a distância tem

dificultado isso. Sendo assim, precisei

criar uma estratégia de controle à

distância. A tecnologia e o aprendizado

com as novas ferramentas de

comunicação online têm ajudado muito

neste fator. Outro obstáculo que tenho

me exercitado em transpor é a

contratação de mão de obra e a aquisição

dos insumos de obra, pois por ser uma

cidade turística e de alto padrão de um

Estado rico, os custos são muito diferentes

dos nossos.
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7) DEIXE UMA MENSAGEM PARA
QUEM FOR INICIAR A CARREIRA NA
ENGENHARIA AGORA.
Se você quiser atuar na engenharia com

sucesso, comece a prestar atenção em

tudo que está a sua volta, seja sempre

audacioso sem ser imprudente, procure

adquirir experiência e pratica com outros

profissionais e colaboradores. Seja ético e

respeite sempre os limites do seu

conhecimento.  

Sim. O exercício da Engenharia é muito

dinâmico, as coisas mudam

constantemente. Precisamos sempre ficar

muito atentos às mudanças de

tecnologias e estar sempre preparados

para tomada de decisões com base em

conhecimentos práticos e teóricos.

Como disse anteriormente, eu atuo como

construtor e incorporador. Meu foco tem

sido adquirir terrenos (ou edificações

antigas) para projetar novos

empreendimentos, promover o

lançamento de vendas e construir do

início ao fim.

5) QUAL TEM SIDO SEU FOCO
PROFISSIONAL ATUALMENTE?

6) QUAIS OS DESAFIOS QUE VOCÊ
ENCONTROU PARA GERENCIAR O
EMPREENDIMENTO WANDERLUST?
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4) É NECESSÁRIO SE ATUALIZAR DE
FORMA PERMANENTE PARA O
EXERCÍCIO DE SUA PROFISSÃO?
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Após o a finalização do processo de estaqueamento, a equipe de
engenharia passou a trabalhar no arrasamento das 289 estacas do
empreendimento. Também foram iniciados os processos de coroamento
das estacas e escavação do subsolo onde ficarão todos os equipamentos
de aquecimento de água, gerador de emergência, além das instalações
sanitárias.

ACOMPANHE O WANDERLUST
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Um pequeno bistrô italiano a luz de velas
com fogueira e aquecedores.

A cozinha é slowfood, ou seja, ao contrário
do fastfood o prato demora para chegar a
mesa. Vá conhecer o restaurante com o
espírito de ter uma refeição romântica,

sem pressa, desfrutando do ambiente
acolhedor!

Endereço: Rua das Hortências, 605, Campos

do Jordão/SP.

Telefone: (12) 99794-1213

DESFRUTE DA GASTRONOMIA

Local para quem não abre mão de comer
um excelente corte de carne.

Além da comida, a decoração e a música
ambiente fazem referência a cultura
argentina.

Porém no cardápio também há opções
de massas e peixes. E de sobremesa, não
poderia faltar o alfajor!

Endereço: Av. José Manoel Gonçalves, 160,

Vila Capivari.
Telefone: (12) 3663-6218

Restaurantes com mesas ao ar livre que não podem faltar
no seu roteiro!

RESTAURANTE PONTREMOLI
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RESTAURANTE LIBERTANGO Imagem meramente ilustrativa

Imagem meramente ilustrativa


