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O melhor cheiro é o da mãe, a viagem inesquecível é com os filhos, o lugar mais lindo é onde o pai nasceu.Com essas respostas na ponta da língua, fica fácil estabelecer a ligação familiar que corre no sangue deCarlos Eduardo Pires de Campos, biomédico e diretor e idealizador do Laboratório Cellula Mater, fundado há27 anos. Hoje com seis unidades próprias do laboratório, Carlos ainda lidera equipes que prestam serviçode análises clínicas para mais de 23 empresas. Reflexo do êxito profissional, esta importância que oempresário dá à família tem a ver com a estrutura unida do lar em que cresceu, no qual seu pai e mãesempre foram excelentes referenciais que viveram juntos como um casal por 33 anos e distribuíram bonsexemplos. O maior deles é a capacidade de se envolver: “Meu pai era um comerciante, agregador. Nossabase sempre foi assim, ser pessoas que se envolvem”, afirma o empresário.Quando fala em envolvimento, o biomédico não está se referindo apenas ao cuidado com o outro – comumno ramo de saúde. “Eu sou um cara centrado, tenho foco. Sei o que vou fazer em 2022 e o que pretendo.Em 2015, eu sabia o que queria fazer em 2020 e sempre foi assim. E penso que essa é uma questão deeducação”, diz. Envolver-se com a profissão que escolheu sempre foi a receita para o crescimento deCarlos Eduardo Pires de Campos. É dessa forma que seus passos selam o destino. “Quando eu era criança,queria ser o que sou hoje, a minha brincadeira predileta era ficar com vidrinhos misturando coisas comágua. Meu presente mais legal foi com 10 anos, quando um primo da minha mãe me deu uma seringa de vidro.Eu queria ter uma seringa, desde pequenininho”, diz o biomédico. Resumindo? Já estava no DNA.Célula mater da sociedade, a família, sem sombra de dúvidas, também é a base do êxito
profissional de um empresário bem sucedido. Centrado e com foco, Carlos Eduardo Pires
de Campos tem na autoconfiança seu principal trunfo, e na família seu alicerce.

A paixão que corre no sangue
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No degrau seguinte de sua vida, Carlos seguiu seus instintos e,com uma tendência para a área de Biologia, quis prestarMedicina. Mas ficou sabendo do curso de Biomedicina, que sóestava em sete faculdades naquela época. Aos 18 anos, então,ingressou na faculdade localizada em Araras, interior de SãoPaulo, e pertencente ao campus da UNICAMP (Universidade deCampinas). “Na época era tudo feito na mão e muito voltadopara área de análises clínicas, então eu seria o profissional queentenderia do exame de sangue... Hoje o processo está quasetodo automatizado, com muitas máquinas, mas se faz necessáriosaber fazer o manual. Atualmente, o biomédico atua em 37 áreasdiferentes, dentre as quais análises clínicas”, afirma. Dentrodo processo de análises clínicas, esse profissional colhe,processa, faz o exame de sangue, além de dar o resultado eassinar o laudo. Mais recentemente, o profissional biomédicoestá habilitado para trabalhar na área de fisiologia do esportee estética.O empresário acompanhou todas as mudanças da profissão,enquanto desejava com afinco ter seu próprio negócio. E paraisso, não economizou energias para conseguir o que queria:tornou-se estagiário na Escola Paulista de Medicina e lá faziaplantão, era voluntário e trabalhava mais de 18 horas por dia.Depois de se formar, chegou a ter quatro empregos ao mesmo
tempo, todos em São Paulo. “Minha metaprincipal nessa época era ter umlaboratório de análises clínicas próprio.”Por meio do seu esforço, finalmenteconseguiu – e perto de onde nasceu. “Em1992, abri um laboratório em São Vicente.Minha mãe nasceu lá, a família Pires era delá, e eu tinha laços com a cidade. Por que onome Cellula Mater? Justamente por eu teraberto em São Vicente, que é consideradaa célula mater de nossa nacionalidade”,afirma o biomédico. “Eu coloquei o nomepor ter aberto em São Vicente, mas depoisabrimos em Santos e hoje temos seis unidadespróprias em Santos (em dois endereços),em São Vicente, Praia Grande, Cubatão eOsasco. Além disso, estou em mais unidadesonde presto serviço, dentre elas quatro quefuncionam  24 horas, dentro dos HospitaisFrei Galvão, São Lucas, Infantil Gonzaga edos Estivadores”, diz.O laço familiar perdurou sólido, de formaque a esposa e a irmã Fátima foram alunas

“Eu sou um cara centrado, tenho foco. Sei o que
vou fazer em 2022 e o que pretendo.Em 2015, eu

sabia o que queria fazer em 2020 e sempre foi
assim. E penso que essa é uma questão de

educação”. Carlos Eduardo Pires de CamposREPORTAGEM:VALÉRIA GUAZZALOCATEXTO:GUILHERME ZANETTE|FOTOS:PAULO SHIBUKAWA
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de Carlos e hoje são suas sócias, ajudando na gestão de 400 colaboradores (somente aCelulla Mater conta com 150). A paixão pela profissão, que corre em suas veias, fez o negóciose expandir para São Paulo, onde atua em pontos de atendimento da Trasmontano. “Sãoclinicas médicas da Trasmontano, mas a especialidade laboratório quem atende somos nós.”Além disso, da Baixada saíram outros laboratórios: em 2001, juntamente com a esposa,abriu o Instituto de Biomedicina do ABC, que funciona em São Caetano do Sul; em 2007,compraram o laboratório Biolab, com sede em Rio Grande da Serra; em 2012, adquiriram oLacip, laboratório de análises do interior paulista, que funciona hoje em Cabreúva. “Estamoscomeçando as atividades no Labpoc, primeiro laboratório point of care, que são examesfeitos antes da consulta médica para ficar prontos em 15 minutos. Então quando você entrana consulta, o médico já tem sua situação atual: como você está agora, se a ureia ou aglicose estão altas, por exemplo.” Carlos entrou em contato com essa inovação no anopassado em um estágio no Hospital de Salt Lake, no Canadá, já que lá a triagem do pacientepara saber o nível de urgência já compreende esses exames. “Aqui em Santos já fazemosalguns exames de point of care no Hospital dos Estivadores, na beira de leito. Você leva amáquina até lá e já dá os exames na mão do médico. Hoje é tudo pra já, e esse conceitopropicia que em 15 a 12 minutos o exame esteja nas mãos do médico já com o laudo”, diz.Sempre investindo e trazendo novidades nesse mercado que a cada dia tem um exame novo,Carlos é mais ligado na área de inovação, tecnologia, expansão e relacionamento, e destaca
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que a evolução deve ser constante. “Já consegui trazer para Santosum exame sobre um mapeamento de uma possível intolerância alimentarque o paciente tem ou não. Então eu coloco o sangue coletado dela emcontato com 216 tipos de alimentos e vou saber se ela é alérgica ounão a algum tipo de alimento”, diz. Outra novidade é o teste dabochechinha, em que se passa um algodão na bochecha da criança deaté 120 dias de vida e, então, é feita uma pesquisa de até 287 doençasque essa criança pode vir a ter. “Para ver como a coisa mudou, hojevocê pode fazer um simples exame para saber seu tipo de sangue ou sevocê pode ter uma propensão a uma possível patologia daqui a cincoanos, 10 anos, 15 anos”, ressalta o empresário, que não deixa de citara biologia molecular, em que tudo é feito através da pesquisa do DNA.Ainda falando sobre mercado, o biomédico lamenta os entraves em nossopaís que impedem muitos avanços na área. “As agências regulatóriastem que entender que quando se fala de saúde é tudo pra ontem. Entãonão pode por exemplo um processo de liberação de uma máquina demorarum ano para ser aceita ou não”, afirma. “Esse ano eu já estive em Dubaie na China, no ano passado na Alemanha, e vi exames fantásticos. Tempor exemplo um exame para a mulher saber se está ovulando ou não. Elafaz o teste para saber se está ovulando naquele dia e se tiver umarelação sexual no dia, a possibilidade de engravidar aumenta muito. Setivesse esse exame aqui, ajudaria muitas mães”, diz. Carlos diz que jáexiste um exame, por exemplo, que pela urina da mãe é possível saber osexo da criança. “Outro exame, para você saber se a pessoa está comChicungunha, fica pronto em 4 minutos, mas a ANVISA (Agência Nacionalde Vigilância Sanitária) precisa aprovar também”.Além disso, outro entrave que impede o Brasil de receber muitasinovações é o fato de essas máquinas novas terem impostos altíssimos.“Às vezes, a máquina vira o dobro por conta das taxas de importaçãosomadas aos impostos. Acho que para equipamentos comprovadamentepara o usuário final, deveria ter mais facilidade de impostos essa máquinavir mais fácil, com isso abriria uma evolução na área de saúde”, deseja.Com o mesmo perfil agregador do pai, Carlos defende que todos devemter direito à realização de exames. “Atendo classe A, B e SUS. E nãotem diferença onde eu faço esse exame, porque o exame tem que terqualidade. Sangue é sangue, não interessa de quem é o tubo, tem queser feito com qualidade. Existem laboratórios aqui no Brasil em que osexames de convênio são feitos em um lugar e o do SUS é feito em outro;eu não faço isso”, afirma. “Tenho a empresa que atende o SUS e tenhoempresa que atende classe A, mas a técnica, o reagente são os mesmos.Você tem que ter o que? Qualidade”, afirma.Envolvido com o bem-estar social das pessoas, o biomédico acabou decompletar seu doutorado na Argentina e a tese é “A importância doexame laboratorial na saúde pública”. “Então existem vários examesque se fossem feitos antes não teríamos tantos gastos na saúde pública.Um paciente mal tratado durante a vida dá um custo de 33 mil dólaresaos cofres públicos, isso é comprovadamente calculado, e para se teruma ideia um exame de glicemia custa menos de R$ 5,00. Se issoestivesse ao alcance de todos poderia ser tratado antes e não virarum diabético”, lamenta. “Outro exemplo é um paciente ter uma cirurgiamarcada e os exames pré-cirúrgicos ficarem prontos após a datamarcada da cirurgia. Como eu vou fazer a cirurgia se o exame, que vaidizer se devo fazer ou não, fica pronto após a data marcada para aoperação?”, questiona.Apesar de ter facilidade em lidar com as pessoas, o empresário admitea importância dos gerentes, gestores e sócias nesse quesito. “Minhairmã tem muito mais facilidade no trato com as pessoas do que eu,
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então ela acompanha mesmo a vida do paciente que faz tratamento. Nós lidamos com umaempresa de saúde, e acabamos acompanhando alguns pacientes que tem doenças comocâncer, HIV. Então essa humanização é importante”, diz o biomédico. E isso ele passaadiante aos seus colaboradores. “As pessoas que vem aqui não são um exame e um nome. Nóssabemos a história, pois se você tiver um atendimento humanizado é muito mais fácil. E agrande vantagem é essa. Se estamos fazendo uma análise e observamos que este examepode alterar outro, que não está no pedido, vamos fazer para ver se alterou os outrosexames. Tem esse aspecto da pesquisa para ver o que o paciente realmente tem”, diz ele,lembrando que 90% do atendimento é convênio, então é um processo truncado. “Você sópode atender o que está na guia, mas mesmo assim temos um pouquinho de pesquisa clínicae muitas vezes fazemos, ainda que não esteja na guia, mesmo sabendo que sem autorizaçãodo plano não vamos receber, mas todo mundo tem que ter acesso a exames. Tem exames detodos os valores, alguns custam R$ 2,00 e têm que ser feito, mas não são”, diz.Com relação aos projetos futuros, Carlos Eduardo Pires de Campos pretende: expandir olaboratório para o município de Guarujá, com sede própria; construir uma unidade emVicente de Carvalho; e o Cellula Mater Kids. “Vamos criar uma unidade exclusivamenteinfantil, onde as flebotomistas (as profissionais que fazem a colheita de sangue) sãoespecialistas no público infantil e essa criança vai encontrar um ambiente lúdico para poderfazer a coleta”, planeja. “Outro projeto é o labexpress, com exames e resultados feitos nahora. E o ano que vem o Cellula Pet para atender o veterinário”, programa. Com a paixãocorrendo em suas veias e a ajuda da base familiar, Carlos sabe que o sucesso na área serácada vez maior.PingPongUm cheiro: o da minha mãe.Um gosto: beijo.Uma viagem: com meus filhos.Um lugar: onde meu pai nasceu, Serrada Estrela em Portugal.Uma cor: azul.Música: qualquer uma do Djavan.Um livro: o próximo que vou ler.Paixão: meus filhos. Amor: família.Religião: Deus.Um sonho realizado: ter constituídoCellula Mater.Um sonho a realizar: 100% saúde.Carlos Eduardo por Carlos Eduardo:focado, objetivo, prático e teimoso.Se o Carlos Eduardo fosse resumir a vidadele em uma única palavra: paixão.
Sala de coleta infantil
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Sobremesas atravessam o Atlântico e chegam por aqui criando ohábito de consumo. Mas esses sabores estão cada vez maisdisponíveis, esta delícia acima é do TETTO Rooftop Lounge, primeiroespaço a trazer para São Paulo um conceito inspirado nas maisprestigiadas coberturas de Nova York. Localizado no topo do WZHotel, no coração do Jardins, possui vista em 360 graus de um dospontos mais altos da cidade e é dividido em dois ambientes distintos:TETTO bar e TETTO club.Eric Lima chef da casa  assumiu a cozinha e apresentou a criaçãode um novo menu inspirado na culinária fusion, conceito

Massas Folhadas, Tartelette, Madeleine,
Saint Honoré. Sobremesas com técnicas
e ingredientes sofisticados com o paladar
dos brasileiros.

gastronômico que mescla os sabores doocidente e oriente. "A inspiração surgiucom base no desenvolvimento dereleituras de pratos tradicionaisadaptados ao paladar do brasileiromesclando produtos clássicos comingredientes nacionais", pontua o chef.Entre os destaques está a sobremesaacima, Creme de Chocolate Branco comtuile e manga flambada.www.tettolounge.com
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Um sonho

realizado

Quem já provou e aprovou os pratos – ou melhor, a verdadeira experiênciagastronômica – do Barkanas 53 não deve nem imaginar que a cozinheiraSandra Baccarat, que comanda o restaurante, casou e não sabia sequerfazer um arroz. Mas como todo sonho cujo ingrediente principal é a paixão,o resultado final acaba sendo melhor que o esperado.Há 30 anos no ramo de gastronomia, Sandra começou a desenvolver esseamor depois do casamento. “Meu marido era uma pessoa apaixonada porgastronomia e tem uma literatura maravilhosa. E a minha sogra, que é averdadeira Baccarat, cozinhava muito bem”, diz ela. Isso ajudou muito adespertar o talento nato de Sandra e colocá-la em contato com o que hojeé sua paixão. Nos finais de semana, quer fosse em sua casa ou na da sogra,Sandra ficava de olho nos segredos para um bom prato. “Ela começou a meensinar, eu comecei a gostar e decidi fazer um curso de três anos, em queeu aprendia de tudo: comida portuguesa, italiana, do dia a dia... Como eusempre fui muito festeira, com minha casa cheia de gente, então realmenteeu tomei gosto demais pela coisa”, diz Sandra.Sempre com um sorriso no

rosto e com delicadeza para

receber todos que chegam em

seu restaurante, Sandra

Baccarat é uma mulher que

deseja e realiza. Conversando

com ela em vários momentos

foi possível perceber isso.REPORTAGEM:VALÉRIA GUAZZALOCATEXTO:GUILHERME ZANETTEFOTOS:PAULO SHIBUKAWA
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Cada vez mais interessada no estudo da gastronomia,Sandra fez mais um curso em São Paulo, o que a ajudoua ter essa ideia eclética de cozinhar de tudo. “Vocêpode ver nos meus pratos, e eu até brinco aqui quequem aprender a trabalhar no Barkanas pode cozinharem qualquer lugar, porque cozinhamos de tudo. Façorabada, quiabo, dobradinha, pernil, risoto,cassoulet... Eu não tenho uma escola, uma linha”,afirma a cozinheira.Apesar de ser um expert em pratos maravilhosos,Sandra começou com doces, mais especificamenteem uma páscoa fazendo 200 pães de mel para dar depresente aos amigos dos filhos, que eram pequenosna época. Logo depois, começou a fazer festa nacasa das pessoas. “Eu tive uma fábrica, a Florentinos,durante muitos anos. Começamos pequenos, mas

crescemos muito e eu cheguei a entregar 30 mil peçaspor mês. Eu abastecia clientes grandes comoVolkswagen, entregava para o Santa Luzia e atéestive na inauguração do hotel Renaissance, em SãoPaulo, com meu pão de mel”, orgulha-se a expert, querecebeu proposta até do Chocolate Du Jour para umprojeto com eles. “Eu fiquei muitos anos só na linhade doces, mas não é o que eu mais gosto de fazer”,conta Sandra.O trabalho na fábrica era exaustivo. Mesmo com 17colaboradores, Sandra ficava muitas horas noFlorentinos e chegou a dormir no chão da fábrica.“Foi uma época em que eu trabalhei muito e não vimeus filhos crescerem. Nesse período, meu maridosofreu um acidente na Imigrantes e ficou dentro deuma UTI duas semanas e mais um mês no hospital.Então eu me perguntei: o que eu quero para minhavida? Eu não vou ficar rica vendendo chocolate.Prometi parar com isso e fui diminuindo o volume nafábrica”, explica.Tempos depois, surgiu a oportunidade de criar oBarkanas, que era um sonho de anos. “Há muitosanos, eu fui passar o réveillon em um lugar e fizemosa roda da fortuna, perguntando o que cada umdesejava. E todos desejavam saúde, dinheiro,prosperidade e quando perguntaram para mim eurespondi: quero um restaurante na Azevedo Sodré”,lembra. “E eu fiquei durante muitos anos olhandoaquela roda da fortuna, colei no meu guarda roupae todo dia que eu ia dormir eu olhava”, completa.Por duas vezes, ela tentou seu espaço na AzevedoSodré, mas ainda não era o momento. “Tinha umrestaurante aqui que eu adorava e um dia a doname ofereceu o restaurante. Ela me disse o valorque queria. E eu respondi que não tinha essedinheiro. Sou muito pé no chão. Não faço nada alémdaquilo que eu consigo fazer”, diz ela.Mas depois de algum tempo acabou dando certo.“Quando eu vim para cá, percebi que era exatamenteisso o que eu quero. Eu era pequeninha, expandimose agora tenho 80 mesas aqui”, afirma a chef,orgulhosa de atender 300 pessoas aos sábados – umarotação de pessoas maior que três vezes a capacidadedo espaço e um número impressionante se pensarmosque este é um restaurante em que o cliente delicia-se por mais tempo à mesa.E qual é o segredo? “Eu acho que na realidade todavez que eu viajo ou só visito outros lugares e capitais,eu observo muito os restaurantes e eu vejo váriascoisas que as pessoas podiam fazer e não fazem. Euacho que acabo ganhando o cliente, porque eu ofereçouma coisa a mais, dentro do que já temos de opçãoaqui”, explica ela.Parte desse sucesso, Sandra dedica à sogra. “Tive aescola dela que foi muito importante para mim erealmente a Dona Ana cozinhava muito bem. Eu faço
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LIFE_sabores um cassoulet que é idêntico ao dela, o cuscuz eu aprendicom ela, e é uma receita diferenciada.” Muitos dos pratosque a sogra fazia foram referências para Sandra, que hojetambém faz eventos no Barkanas. “Agora que estamos coma casa grande temos feito aqui. É sempre de noite ereservamos o espaço. Também começamos, uma vez pormês a ter a pizza, na sexta. A ideia é abrir a casa parapessoas que querem mostrar o trabalho, é uma ideia que euestou criando. São pessoas que tem talento, mas precisamdesse espaço”, diz Sandra.Extremamente apaixonada pelo que faz, Sandra nem vê ahora passar: trabalha no mínimo 12 horas por dia. “Sexta-feira e sábado até passa disso! E em tudo isso tem muitoamor. E também não é só amor, eu sou uma pessoa movidapela fé. Eu tive muitos momentos difíceis na minha vida. Maseu nunca deixei de acreditar nas coisas. É uma relação defé e amor que é muito forte”, enfatiza.Com um espaço altamente simpático e descontraído naesquina da Azevedo Sodré, o Barkanas é a cara da Sandra,querida por todos e muito receptiva, sempre com um sorrisono rosto. Moderno, descontraído e com saboresdiferenciados em uma comida leve, o Barkanas 53 é um sonhorealizado, em que o principal ingrediente para o crescimentoe o sucesso é o amor pelo que se faz.
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O restaurante recebeu um projeto de arquitetura e decoração
que reúne num único espaço uma linda cozinha vitrine com
forneria, galeria de arte e espaço para eventos.

Frê: gastronomia e arte.A ideia do Frê Restaurante surgiu a partirde um prédio já existente dos anos 50,localizado em Higienópolis, em que os sóciosvislumbraram ‘o projeto dos sonhos’. Todoo projeto arquitetônico foi pensado paracriar um espaço diferenciado. O ambienteprincipal lembra um loft rústico nova-iorquino, onde os tijolos aparentes semisturam ao ferro e ao concreto.Quem visita a casa deve estar preparado parauma imersão gastronômica e cultural. Aopercorrer o salão, o cliente tem a impressãoque está em uma galeria de arte, pelaexposição de quadros nas paredes e lindosobjetos que mostram de forma sofisticada oconceito dado ao empreendimento.É possível apreciar obras de artistasplásticos conceituados como GabrielWickbold, Paula Delmanto, Fernando Bento e Paulo Von Poser. O espaço está abertopara artistas plásticos que queiram expore vender as suas obras, passando por umacuradoria antes de serem expostas. Quantoà gastronomia, ele foi aberto inicialmentepara o jantar, com deliciosas sugestões deforneria. Por lá é possível saborear umaclássica massa napolitana. O diferencial daspizzas está em sua fermentação longa (de48 a 72 horas) e há 13 opções de saboresno cardápio em formato individual.O destaque é a pizza burguer (pratoabaixo), que consiste em um hámburguerfeito com um blend exclusivo de carnes,que ganha cebola caramelizada e cheddaringlês e é envolto em massa de pizza.Além dela, outras diferentes versõesautorais marcam presença no cardápio.Dentre elas, diferentes pratos, feitos demassas artesanais, e risotos especiais.
www.freforneria.com.br/
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Xangai, uma capital global com rica herança cultural e influência internacional,foi considerada adequada para uma exposição dessa magnitude.“‘Vision &Virtuosity’ é uma homenagem à Tiffany & Co., que tem se destacado pelahabilidade artesanal e design inovador desde que Charles Lewis Tiffany fundousua empresa em Nova York em 1837", disse Alessandro Bogliolo, CEO da Tiffany& Co. “Esses dois valores - visão e virtuosismo - estão no coração da Tiffany& Co. e esta exposição representa o melhor da nossa marca. ““Vision & Virtuosity” transporta os visitantes para um mundo de imaginaçãoque mostra os objetos mais importantes presentes no The Tiffany Archives.As instalações da exposição contextualizam os momentos de pioneirismo damarca, documentando os “Tiffany firsts”, como a introdução do modernoanel de noivado, o Tiffany® Setting.& Co. “Com esta exposição, nós honramoso passado e mostramos como beleza e habilidade magistral são atemporaise sempre relevantes”.A viagem temática leva os visitantes através de seis (6) capítulos dedicadosà longa história de excelência da Tiffany & Co. em design e habilidade
Celebrando as maiores obras criativas da lendária joalheria. A primeira exposição
deste tipo para a Tiffany, “Vision & Virtuosity” foi concebida como uma viagem pela
história, uma exploração dos códigos da marca Tiffany e um vislumbre do que está
por vir. É uma visão imersiva da aclamada casa, que honra seu passado e revela a
importância dessa história única para o presente.

Tiffany, “Vision & Virtuosity”
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artesanal: Azul é a Cor dos Sonhos; salaque destaca a cor icônica usada nas jóiase no branding da Tiffany, e sua importantepresença como ícone cultural; O Mundoda Tiffany, instalação mostra a influênciada Tiffany no cinema, na televisão, namúsica e na literatura; O BlueBook da Tiffany, conta a história daevolução do design e da habil idadeartesanal  que vêm nutr indo acriatividade da Tiffany por quase doisséculos, incluindo peças das coleçõesdo Blue Book de Reed Krakoff, atuald iretor  art í st ico da Ti f fany &Co.; Tiffany Love, sala que oferece umvislumbre do importante papel quea Ti f fany vem desempenhando nasmaiores histórias de amor do mundo,incluindo o design do primeiro anel de noivado moderno, o Tiffany® Setting e orecém-lançado anel de noivado Tiffany True™; Breakfast at Tiffany’s (Bonequinha deLuxo), espaço que mostra a relação entreo filme e a consolidação do fascíniopela Tiffany na cultura popular e, porúltimo, Diamantes: Milagres da Natureza.Em Diamantes: Milagres da Natureza osvisitantes são convidados a descobrir osdiamantes mais valiosos e importantes daTiffany. Diamantes: Milagres da Naturezapresta homenagem à autoridade emdiamantes da Tiffany através dos tempos,desde os períodos da Era Dourada e Art Decoaté os designs contemporâneos. O ápiceda exposição e a jóia coroa da Tiffany é o“Tiffany Diamond”. Este diamante amarelode 128,54 quilates, que há muito tempo éfonte de inspiração e ponto de partida paracoleções de joias na Tiffany, éinquestionavelmente uma das gemas maisimportantes do mundo. >>>
Diamante amarelo
de 128,54 quilates
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Proveniência do diamanteA marca mantém o compromisso comcompras responsáveis, eles ofereceminformações sobre a proveniência de cadadiamante comprado recentemente eregistrado individualmente – um passosignificativo para a transparência dodiamante. Cada diamante Tiffany, seja elegrande ou pequeno, é meticulosamentetrabalhado. A marca orgulha-se de seus1.500 lapidadores e polidores experientes.A dedicação deles revela beleza intensaem cada pedra que tocam.Os artesãos Tiffany buscam perfeição comincomparável dedicação ao trabalhoartesanal, maximizando a beleza de cadadiamante por meio da lapidação. Elestrabalham com paixão e precisão pararevelar luz e vitalidade intensas. Ângulos,proporções e simetria são obsessivamentelevados em consideração buscando que obrilho da pedra seja capaz até mesmo demudar a energia do ambiente.
A exposição “Vision & Virtuosity” estáprogramada para ser aberta ao público dia23 de setembro e deve permanecer atédia 10 de novembro de 2019, em Xangai,China, na Fundação Fosun em Xangai.Os ingressos estarão disponíveis paracompra a partir de setembro e todas asvendas beneficiarão a Fundação Fosun eseus programas de assistência social.
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