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MONOCOMANDO LORENLIVE
CUBA LORENCLASS

0800 016 02 11
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www.lorenzetti.com.br

lorenzettioficial

MISTURADOR LORENROUND
CUBA LORENLIKE

Você encontra os produtos lorenzetti nas lojas

Morar Mais®
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LORENZETTI LEVA
SOFISTICAÇÃO EM CORES E
ACABAMENTOS À MOSTRA
MORAR MAIS POR MENOS

Referência no mercado nacional em acabamentos, a
Lorenzetti tem como objetivo desenvolver soluções
que unem design diferenciado e funcionalidade para
oferecer conforto às famílias brasileiras. Neste ano, a
Lorenzetti leva mais uma vez para o evento as cubas
de apoio e semi-encaixe. As peças se destacam por
apresentar design inovador, bordas finas e interior
fluido, características que garantem sofisticação e
modernidade aos ambientes.
Com a proposta de estar dentro da realidade
econômica dos brasileiros e atuando em
ambientes que se destacam pelo requinte e
qualidade, a mostra Morar Mais por Menos
inovou a área de design de interiores com
as novidades do setor de forma acessível e
democrática. Seguindo essa mesma linha, a
Lorenzetti atua desenvolvendo soluções com
valor agregado em design e funcionalidade,
propondo excelente custo-benefício.
Entre as novidades que a Lorenzetti apresentará em
metais sanitários estão as linhas LorenLive e LorenCode.
Os monocomandos LorenLive, com as opções de
acabamentos brushed nickel ou rose gold, conferem
design minimalista para transformar o banheiro em um
espaço contemporâneo e delicado. Já a torneira da linha
LorenCode reserva toda a sutileza do acabamento matte
black, que é tendência em projetos de decoração, ideal
para modernizar os espaços com harmonia e elegância.

Paulo Galina
Gerente de Marketing
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Com a Amorim. . .
O Ri o de J a nei ro cont inua, ainda mais, lindo.

/amor imcor t inas
www.a m o r i m c o r t i n a s.c o m .b r
Morar Mais®
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CONSIGAZ,
A CHAMA QUE FAZ
A SUA VIDA MELHOR

Há mais de 40 anos a Consigaz é modelo de
qualidade e segurança no engarrafamento,
na distribuição e na comercialização de Gás
Liquefeito de Petróleo (GLP) para residências e
empresas.

A Consigaz, uma das marcas mais importantes do
mercado brasileiro, aplica sua ampla experiência no
engarrafamento, distribuição e comercialização de Gás
Liquefeito de Petróleo (GLP) para todo tipo de aplicação,
desde residências e condomínios a indústrias, comércios,
prestadores de serviços e agronegócio, tendo como
principais atributos a confiabilidade de seus produtos e
a proximidade do relacionamento com o cliente.
Presente nos estados de São Paulo, Espírito Santo,
Goiás, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais
e Distrito Federal, a Consigaz conta com modernas
bases de engarrafamento, distribuição e armazenagem,
atendendo milhões de consumidores tanto no segmento
de botijões e cilindros quanto no abastecimento de
gás a granel, chamado de sistema de Sistema Bobtail
Consigaz.
A Consigaz alia segurança, qualidade e agilidade no
atendimento às necessidades de seus clientes. Oferece
portfólio de soluções variado e abrangente e realiza
constantes investimentos em tecnologia, o que permite
incessante desenvolvimento e aprimoramento da
qualidade de seus produtos.
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A moderna e bem equipada frota de veículos Consigaz
abastece empresas, lojas próprias e revendas
autorizadas, conduzida por motoristas e funcionários
treinados para manter o padrão de atendimento da
empresa. Com isso, a Consigaz garante a segurança e
a qualidade do abastecimento de GLP desde a refinaria
até o consumidor final.

As últimas tendências
em automação,
aúdio e vídeo em
breve em um novo
endereço:

BLOCO F - SALA 223

CASASHOPPING

VENHA CONHECER TUDO O QUE PODEMOS FAZER PELO SEU
CONFORTO NO LUGAR QUE VOCÊ MAIS AMA: S UA CA S A .

CONHEÇA EM BREVE NOSSO NOVO
SHOWROOM, UM ESPAÇO EXCLUSIVO
DEDICADO À EXPERIÊNCIA DA INOVAÇÃO E
SOLUÇÕES
PERSONALIZADAS EM AUTOMAÇÃO.
.

H O M E

T H E A T E R

&

A U T O M A Ç Ã O

BLOCO F - SALA 223 - CASASHOPPING
21 99675.5000

evoluteht

WWW.EVOLUTEHT.COM.BR
Morar Mais®
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A gente vive para transformar

IDEIAS
SOLUÇÕES
A Firjan, Federação das Indústrias do estado do
Rio de Janeiro, apoia o desenvolvimento da cadeia
produtiva da construção civil, da concepção do
projeto à execução da obra. Por isso, está presente
no Morar Mais por Menos, que reúne profissionais,
propostas criativas e inovadoras deste importante
setor. A Firjan SENAI SESI tem sempre uma solução
para sua empresa: laboratório de BIM, laboratório
Normas de Desempenho, cursos, soluções em
tecnologia e inovação, entre outros serviços.
Para conhecer, acesse firjan.com.br

Morar Mais®
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BEM-VINDO
AO MORAR
MAIS POR
MENOS
DECORAÇÃO DESIGN
ARQUITETURA PAISAGISMO
E BOAS IDEIAS!
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Estamos na 16ª edição do Morar Mais por menos
no Rio de Janeiro e, mesmo com a expertise e
segurança de quem realizou por tantos anos um
evento desse porte, mantemos o brilho no olhar
e a certeza de trazer mais uma vez as novidades
do universo casa e decoração, apresentando a
criatividade de arquitetos, designers de interiores
e paisagistas que traduzem tão bem os conceitos
do Morar Mais por menos – o chique que cabe no
bolso.
“Ninguém entra em um mesmo rio uma segunda
vez, pois quando isso acontece já não se é o mesmo,
assim como as águas já serão outras.” A sábia frase
atribuída ao filósofo Heráclito representa o nosso
retorno ao CasaShopping. As águas não são mais
as mesmas: a circulação e distribuição dos espaços
foram completamente alterados, com inclusão de
novas áreas. Novos profissionais participantes, a
inventividade dos que estão sempre conosco e as
novas propostas do morar nos mantém em constante
mutação. Nossa essência se mantém, mas já não
somos mais os mesmos – ainda bem.
Neste ano, teremos o Morar Mais Mini, Espaços
infantis sempre fizeram sucesso em nossas edições
anteriores e dessa vez teremos, em uma ala de
400 m2, oito ambientes voltados para a garotada,
além de uma programação completa voltada
para os pequenos. Será pura diversão! Também
vamos contar com espaços que conversam com
as novas configurações familiares, apartamentos
compartilhados por amigos e até ambientes que
valorizam e respeitam a diversidade.
Adoramos o junto e misturado e isso é traduzido
pelo mix eclético de referências, onde ousar, colorir
e surpreender é o que vocês esperam de nós, sendo
um dos desafios do Morar Mais para os profissionais
participantes. Afinal, queremos apresentar
ambientes que tenham história e uma bagagem
cultural cheia de brasilidade, com soluções de
tecnologia e inovação, mas com cara de casa que
pode ser vivida, usufruída, compartilhada e amada.

Teremos também um presente para todos os
passantes pelo CasaShopping: uma exposição
com apoio da Firjan, composta por produtos
confeccionados em mármore com status de obras de
arte, criados pelos associados da Simagran (Sindicato
da Indústria de Mármores, Granitos e Rochas Afins
do Estado do Rio de Janeiro). O ambiente, como
uma galeria de arte, mostra toda a expertise
desse segmento, sempre atualizado com o que há
de melhor em design e tecnologia. Palmas para
nossa indústria carioca e para a Firjan, que tem
reconhecido esse esforço.
Também gratuita ao público, a Novos Talentos
Brasileiros – Design e Arte chega à sua 4ª edição,
ocupando um espaço de 430m2 e revelando as novas
apostas do design brasileiro. A Novos Talentos conta
com o apoio da Consigaz, patrocinador oficial e
exclusivo da exposição.
Nas próximas páginas, descubra com mais detalhes,
em primeira mão, as novidades que trouxemos nesta
edição e algumas das empresas que assumiram
conosco o compromisso de entregar um Morar Mais
cada vez melhor a você.

Sejam muito
bem-vindos!

Sabrina Schuback Rocha
Lígia Schuback

Morar Mais®
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Desde a primeira edição,
somos fiéis
aos nossos
conceitos:
Mais por Menos,
Sustentabilidade,
Customização,
Brasilidade,
Inclusão Social,
Inovação e Tecnologia
e Negócios.

Morar Mais
por menos
é AUTÊNTICO!
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Chique é ser fiel
ao que você gosta!

os

Nosso desafio é criar
espaços bacanas, buscando
alternativas que respeitem
o seu bolso
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De onde vêm, como são
feitos e como vamos usar
os nossos recursos?

O Morar Mais é o evento de
decoração pioneiro em ter
em suas diretrizes o conceito
de sustentabilidade

Cu

Usar a nossa criatividade
para dar personalidade
aos espaços (e à vida!)
faz toda diferença

st

(Re)pense os objetos
e seus usos
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É meu, é seu, é nosso!

Vamos valorizar
nossos talentos, nossos
saberes e nossos fazeres

Vamos incluir produtos e
serviços produzidos por e
para minorias
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Viva a diferença!
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Chique é ser fiel
ao que você gosta!
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De olho!

Tecnologias inovadoras
estão chegando para tornar
o mundo um lugar melhor
Que venha o novo!

Ne
gó

Antenados com inúmeras
possibilidades de geração
de negócios no universo
de CASA & DECORAÇÃO &
COMPORTAMENTO

ci

Estamos juntos

os
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MM RIO, QUARTO DOS IRMÃOS, CRIS POLLI E RAQUEL MARTINS
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Morar Mais:
evento de decoração
conquista novas
capitais brasileiras

Morar Mais®
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Um evento de decoração pé no chão

Um evento de decoração pé no chão, com a cara do Brasil: o Morar Mais por menos – o
chique que cabe no bolso comemora sua 16ª edição desde sua estreia em 2004, no Rio de
Janeiro. Idealizado por Ligia Schuback e Sabrina Schuback Rocha, desde 2005 o Morar Mais vem
conquistando o Brasil através do licenciamento da marca, buscando atender às demandas do
mercado e à linguagem dos novos tempos. Além do Rio, a mostra já passou por várias capitais
brasileiras, como Brasília, Belo Horizonte, Goiânia, Campo Grande, Cuiabá, Vitória, Recife,
Rondônia e Salvador. Este ano marca o retorno do Morar Mais a São Paulo e Curitiba, além da
estreia em Porto Alegre.

MM RIO, CASA PARA VIVER AMERICANAS.COM, ANNA PAULA NOVIS | MM RIO, SUITE INTEGRADA, APARTAMENTO AMOEDO, MANOELA FLECK |

Morar Mais®
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Um dos grandes chamarizes do Morar Mais para os empresários que se interessam em licenciar
a marca são os conceitos bem definidos da mostra de decoração, que norteiam não apenas
os projetos apresentados pelos profissionais, como também a filosofia da empresa. Valores
como sustentabilidade, inclusão social e brasilidade se mesclam a preceitos importantes para
uma presença duradoura no mercado, como o incentivo à tecnologia e inovação e à economia
local, criando oportunidades de intercâmbio entre as empresas participantes dos três setores da
economia, indústria, serviços e comércio, além dos profissionais envolvidos.

MM GOIÂNIA, ESCRITÓRIO COMPARTILHADO, LAIS MACHADO | MM RIO, ESPAÇO LIGHT, THIAGO HERRERA E CAROLINA NEVES

Morar Mais®
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Conhecer seu público e encarar a arquitetura e a decoração de forma acessível para todos os
bolsos também são demandas essenciais da proposta ousada do Morar Mais, que entende que
a customização, a relação custo x benefício e a mistura de itens mais caros com outros mais
em conta fazem parte da realidade da maioria das casas brasileiras. Respeitar e dar espaço à
diversidade também é um dos pilares do evento, que busca reinventar-se a cada edição, em
cada cidade, sempre agregando novos valores e atingindo resultados cada vez melhores.

LIGIA SCHUBACK, SABRINA SCHUBACK E SANDRO SCHUBACK EM FRENTE À CASA ONDE SERÁ REALIZADO O MM SÃO PAULO |

Morar Mais®

O retorno à capital paulista, em um endereço
especial e recheado de boas histórias, é um
dos grandes marcos do Morar Mais em 2019.
O evento, que está sendo gerido diretamente
por Ligia e Sabrina, será realizado em
duas casas vizinhas no Alto de Pinheiros,
pertencentes a duas famílias amigas. Um
dos proprietários, Sílvio Coelho, conta que
seus pais saíram de Londrina, no Paraná, e
chegaram à São Paulo nos anos 1960, onde
compraram um terreno e construíram ao
longo da década a casa que foi o projeto
de suas vidas. “Mudamos em 1970, logo
após a Copa do Mundo no México, onde o
Brasil ganhou seu tricampeonato. Foi aí
que conhecemos nossos queridos vizinhos,
a família Aliperti Ferraz de Andrade, e
começou uma grande amizade, que no ano
que vem estará completando 50 anos – meio
século de uma história repleta de ótimas
lembranças!”, conta o antigo morador.

| 33

Já Eduardo Aliperti Ferraz de Andrade, um dos
quatro filhos de Antonio Ferraz de Andrade
Filho, conta que seu pai foi quem projetou
a “casa da piscina”, finalizada em 1960 e
considerada moderna para a época. Antônio
foi arquiteto, industrial do setor siderúrgico,
artista e escultor do aço – algumas de
suas peças estarão, inclusive, expostas
durante o Morar Mais. “Nossa casa foi palco
de inúmeras festas conhecidas por toda
sociedade, desde aniversários a casamentos
dos filhos, batizado dos netos, festas à
fantasia, réveillons entre outras. Foi onde
moramos até nos casarmos e guardamos
dela todas as nossas lembranças da infância
e adolescência”, relembra Eduardo.
Para eles, as casas foram parte fundamental
das memórias de ambas as famílias,
abrigando festas, encontros e recordações
que permanecem até os dias de hoje.

Esse clima de amizade e boas
energias permanece no local,
segundo
Ligia
Schuback:
“mesmo que hoje as casas
estejam vazias, permanece
o ar de festa, familiaridade
e cumplicidade. É tácito o
respeito e amizade que existe
entre as famílias. É o clima que
buscamos passar através do
Morar Mais”, afirma.

MM GOIÂNIA, CONTAINER OFFICE, LARISSA LEITE | MM SÃO PAULO, HALL DE ENTRADA, ANNA GALLI E RODRIGO ANGULO

Morar Mais®
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Porto Alegre é um novo ponto no mapa do Morar Mais, estreando neste ano sob a batuta de
dois jovens licenciados: a arquiteta Natália de Bona e o empresário Marcelo Milanez. Em PoA,
o evento abre as portas em setembro e contará com cerca de 50 ambientes divididos em duas
casas, no bairro Rio Branco. Também na região Sul, a praça de Curitiba foi retomada através
de novo licenciamento, pela empresária e arquiteta Milena Schulmeister, trazendo frescor e
um novo olhar sobre a mostra na cidade. Por lá, o evento será realizado a partir de novembro,
no Shopping Crystal. Também vale destacar o sucesso de nossa mais antiga licenciada: Josette
Davis realiza o Morar Mais por menos em Belo Horizonte desde 2007 e, neste ano, terá como
endereço uma casa no bairro Cidade Jardim, um dos pontos mais nobres de BH.

MM BH, BRINQUEDOTECA, EDUARDA COELHO | MM RIO, LOJA GALERIA 9, CAROLINE ENTRIELLI, LÍVIA ROMARIZ E NATÁLIA ASFORA | MM BH, COZINHA ALEX MENESES E

“um sonho realizado que conta com
parceiros e fornecedores excepcionais todos os anos, que abraçam
e defendem as nossas causas junto com a gente”, comemora a empresária,
ao que Ligia completa: “alcançamos fronteiras que superaram nossas
expectativas, em diversos estados brasileiros, nos transformando
e incorporando seus sotaques, ritmos e maneiras. As conquistas
superam as adversidades, e nosso maior trunfo é a pluralidade”,

Segundo Sabrina, o Morar Mais é

conclui a idealizadora do projeto.

ELIANE PÉRSIA | MMBH ESTAR DA FAMÍLIA, GRAÇA TERRA, ANA BEATRIZ MORENO, DANIELA DUMONT E SIMONE MOTTA | MMBH LOJINHA DAS SUCULENTAS
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Revestimentos Nobres • Construções • Reformas

Micro Cimento Importado
Stucco Veneziano
Algodão na Parede
Quartzo Pigmentado a Frio
Pinturas Especiais
Dry Wall e Rebaixamentos
Reformas
Construções

www.casaxiq.com.br
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Bruno Bonetti|Criado-mudo LÊ-MI

Quando o
assunto é
DESIGN
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Com o patrocínio
da Consigaz,
a 4ª edição da exposição
“NOVOS TALENTOS DO DESIGN”
acontece, gratuitamente,
no CasaShopping,
paralelamente à Morar Mais
A 4ª edição da exposição NOVOS TALENTOS DO DESIGN
BRASILEIRO acontece na expansão do CasaShopping,
paralelamente à mostra de decoração Morar Mais por
Menos. Este ano, os visitantes tem acesso a 55 criações
recentes de 43 designers de 24 cidades, espalhadas em
oito estados brasileiros. Entre os expositores há desde
arquitetos e designers de produtos, até marceneiros e
artesãos, passando por profissionais de outras áreas como publicidade, direito e matemática - que resolveram se aventurar no universo do design. “O foco da exposição continua sendo mobiliário e luminárias. Por isso,
quem nos visitar vai encontrar aparador, bufê, poltrona, cadeira, mesa
de centro, mesa lateral, sapateira,
banco, escrivaninha, luminária, entre outros itens para a casa”, explica
Sandro Schuback, idealizador e organizador do evento. Além das peças
físicas, a exposição conta ainda com
o Mural de Boas Ideias, um grande
painel onde são apresentados 23
projetos de produtos, ilustrados com
3Ds renderizados.
A Novos Talentos surgiu com o propósito de dar visibilidade a recém-formados e estudantes da área de design
de produto, bem como a profissionais que estão despontando neste mercado, abrindo espaço para que possam
apresentar suas criações em fase de prototipagem ou
em recente linha de produção, tanto ao público como ao
mercado de decoração formal. “Alguns designers já produzem suas criações de forma artesanal e em pequena
escala”, acrescenta Sandro.

MINISTÉRIO DA CIDADANIA E CONSIGAZ APRESENTAM

NOVOS
TALENTOS

design e arte

Coube ao arquiteto, designer
de produto e cenógrafo Pedro
Galaso projetar, em 430m2,
o espaço que abriga a exposição. “Partindo do princípio
que para construir o novo é
preciso antes desconstruir,
decidi assumir o espaço como
um cenário de obra em andamento. Por isso, as peças
estão expostas em andaimes
ou diretamente no piso, com
direito a fiação elétrica, conduítes e fitas de interdição
aparentes. Na iluminação usei refletores industriais e
muita gambiarra”, descreve. Para completar o clima underconstruction, ele convidou cinco artistas plásticos especializados em arte urbana para fazerem intervenções
nas paredes do espaço. Além de assinar a cenografia da
Novos Talentos, Galaso também está expondo no evento
sua mais recente criação – o banco modular José.

A execução de parte da cenografia da Novos Talentos
contou com o apoio do “Projeto Mão na Massa – Mulheres da Construção Civil”, que capacita mulheres de
18 a 45 anos em situação
de vulnerabilidade social,
com escolaridade superior
ao 5º ano do Ensino Fundamental.
Uma equipe
de operárias aprendizes
fez da exposição um laboratório para aprender, na
prática, a executar obras
em gesso acartonado.

A exposição Novos Talentos conta com o patrocínio exclusivo da Consigaz, há mais de 40 anos modelo de qualidade e segurança no engarrafamento, na distribuição e
na comercialização de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP)
para residências e empresas.

Visitação: de 8 de agosto a 22 de setembro
Local: CasaShopping /Avenida Ayrton Senna, 2.150, bloco P
Barra da Tijuca / RJ.

Entrada gratuita
Informações: (21) 2512-2412
Facebook e Instagram: @novostalentosbrasileiros
Site: www.novostalentosdodesign.com
Morar Mais®
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Agda Oliveira|Módulo FELIZ / Agman Duarte|Cadeira A3 / Alexandre Jhonsson|Pendente LUKA / Aline Campos|Mini-bar Adega DIY
Aline Delerue|Poltrona MILÃO / Anna Beatriz Machado|Luminária FOTOSYNTESIS / Bruno Bonetti|Criado-mudo LÊ-MI
Débora Buischi|Banco URBAN|Estante console LINES / Débora Cária|Banco GOTA|Poltrona BOW /Enrico Movizzo|Abajour PALAU
Enrico Movizzo|Luminária TOWER /Espírito Madeira (Márcia Boroto e Tito Carvalho)|Lumi SAPO|Pendente TRILHO / Eva Mota|Banco OSMAR
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Fabiano Salbego| (linha Órion) Mesa ALFA, BETA e GAMA/ Fernando Santos|Mesa de canto ENTRELACE
Gabriel Dornelas| (linha LINK) Luminária pendente|Luminária de mesa|Luminária Arandela|Luminária de piso
Gabriel Petrônio|Banco IMOAN|Mesa OURIÇO|Mesa ZEBU|Mesa ACÚLEO
Gabriel Teixeira|Criado-mudo QUARTO EM TRANCOSO /Guilherme Pacca|Banco PAVO
Jonas Diehl|Sapateira SEJABEMVINDO / Juliana Camargo|Mesinha CONCRECT / Laís Piazza Mesas|TRIO LÍRIA
Leonardo Jarlicht|Banco CAFUNÉ

Morar Mais®
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Alexandre Jhonsson|Pendente LUKA

Lucas Azevedo|Mesa PAR / Lucas Caramés|Cadeira FILÓ|Mesa RAFAELLO / Lucas Fasi|Mesa ÓRIZON
Luigi Toledo|Escrivaninha CIVIL|Cadeira CIVIL / Marcos Vieira|Cadeira CONCEPTUS SELLA / Maria da Glória|Banco LES PECES
Maria Manuela Estupiñan|Luminárias (linha SEMIÓPERA) / Mariana Zembruski|Buffet TROPICAL / Marlon Roth|Mesa �
Michele Daltoé|Mesa LUMINA MARBLE / Paulo Faísco|Mesa CHERRYPOXY / Pedro Galaso|Banco JOSÉ
Pedro Leal|Mesa IFÁ|Banco BAIANA|Espelho IARA

Morar Mais®

| 51

Pedro Netto|Luminárias (Linha Decora) CÈDRE ET LUMIÈRE / Rafaella Ferraz|Carrinho NEXUS / Ramon Freire|Banco FLEXA
Reinaldo Sassai|Poltrona RAUL / Ruy Oliveira|Luminária BB LIGHT / Thiago Moraes|Poltrona BUBBA / Vanessa Improta|Cadeira RIVERMOUTH
Wilson Romão|Mesa Lateral BARU|(Linha CANDANGO) Mesas MARIA, JÚLIA e TERESA
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Gracie Kore - Vogue

Execução de projetos
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

Alto padrão de acabamento
REALIZAMOS SUA OBRA

Pensando em cada detalhe

Precisão e excelência

Clube Naval Piraquê

Traga seu projeto. Tel.: (21) 98899-1611 • www.escalaconstrucao.com.br
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01 BILHETERIA FLORESTA URBANA
SORAIA NUNES
FABIO PONTES
(21) 99809-0300 / (21) 99612-0491
soraia.nunes@nideias.co / soraia.nunes@oi.com.br
fgpontes@yahoo.com.br
A premissa para compor a bilheteria foi a brasilidade, com uso do verde,
amarelo e azul, trazendo a natureza da floresta tropical para dentro do
ambiente. O mix de estampas impresso em tecido, que ocupa paredes e
teto do espaço, foi desenvolvido exclusivamente para o evento, tornando
o ambiente diferenciado e reduzindo os custos de obra.

enideiass
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02 ESPAÇO FIRJAN
CECILIA MARIA NEDER CASTRO
DEBORAH CÂNDIDO PANDOLFI
(21) 3204-4015 / (21) 96955-1802 / (21) 98868-5555
cecicila@futurolugar.com.br / equipe@futurolugar.com.br
futurolugar@futurolugar.com.br
Espaço de exposição de peças das empresas associadas ao Simagran –
Sindicato da Indústria de Mármores, Granitos e Rochas Afins do Estado
do Rio de Janeiro, filiado à FIRJAN. Pretende-se expor ao público, como
uma galeria de arte, peças bonitas e criativas concebidas através de
sobras das fábricas de mármore, apresentando empresas que oferecem
o melhor de sua produção com o que há de mais recente em tecnologia.

@futurolugar.arquitetura
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03 BOAS-VINDAS CASASHOPPING
PAULO VALENTE JOAQUIM
(21) 3325-3906 / (21) 97964-0897
valentearquitetura@hotmail.com

Um ambiente pensado para os momentos de descontração, seja para
receber amigos ou simplesmente descansar. Composto por mobiliário
convidativo, iluminação e tons amenos, a ideia é que todos se sintam
em casa.

valentearquiteturainteriores
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04 ESTAR DA PRAIA
ANDRESSA FONSECA
(21) 99828-1545
andressafons@hotmail.com

O ambiente se destaca por uma decoração elegante e moderna, com
uma proposta que preza o conforto. O uso do piso flutuante nas paredes
foi uma solução para tornar o ambiente sofisticado e acessível ao bolso.

andressafonsecainteriores
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05 MINI APÊ CORES
CAMILA FLECK
(21) 4109-6699 / (21) 99900-9144
contatorj@camilafleck.arq.br / contato@camilafleck.arq.br
fleckcamila@gmail.com / www.camilafleck.arq.br

O projeto foi executado com uma obra limpa, com pouquíssimos
revestimentos que requerem cimento-cola. O piso em chevron foi
aplicado em apenas três horas. Como solução econômica, foi feita a
aposta em pinturas geométricas, com arcos e curvas inspiradas no
movimento Memphis, e uma paleta de cores composta por tons terrosos
e pastéis. O painel Botanicals, feito especialmente para a mostra,
conversa com elementos naturais trazidos para o espaço, como cordas
e galhos. O Apê ainda conta com um cantinho instagramável, com um
balanço customizado com fitas pela arquiteta.

arquiteta.camilafleck

Camila Fleck Arquitetura
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06 QUARTO DA MÃE SOLO
VIVIANA ALVADIA
(21) 99582-3118
decoravica@gmail.com / viviana@decoravica.com.br

Pensado para atender às necessidades de uma mãe e seu filho recémnascido, o quarto tira partido da pintura em tons alegres e adocicados
para definir as funções do ambiente. A cabeceira da cama é feita com
tijolinhos reciclados, compostos por vidro, argila expandida e descartes
cimentícios, com paginação assimétrica feita pela designer.

decoravica

Decoravica
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07 SALA DE BANHO FEMININA
CLARISSA SARDENBERG
BIANCA ATTADEMO
SA.ARQ
(21) 98362-3913 / (21) 99292-7092
clarissa@saarq.org / bianca@saarq.org
contato@saarq.org / www.saarq.org
Para compor o espaço, foram usados dois tipos de revestimento:
cimentício ecológico nas paredes secas e microcimento ecológico nas
áreas molhadas. O mármore branco comum foi aplicado com uma
roupagem mais sofisticada e a banheira de imersão foi feita em alvenaria,
com aplicação de microcimento, otimizando a relação custo x benefício.
A iluminação foi projetada com diferentes efeitos e objetos que seriam
descartados ganharam novos usos na decoração.

sa.arq

SAARQ.ORG
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08 SALA DE ESTAR ZEN
SANDRA STAFFA
(21) 99680-8452
sandrastaffa@gmail.com
www.sandrastaffa.com.br

Iluminação 100% LED, móveis com design atemporal, bem estruturados,
duradouros e de produção local: esta é a proposta ecologicamente
correta do espaço, que conta ainda com revestimento nas paredes que
reproduz o mármore Carrara e piso vinílico, que simula a madeira natural,
ambos com efeito visual semelhante aos originais e mais acessíveis. A
Sala de Estar traz ainda elementos com apelo geométrico em pontos
estratégicos e sutis orientalismos, apresentando uma releitura de
clássicos com influência art-déco.

sandra_staffa_decor

sandrastaffadecor
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09 QUARTO DA FILHA
ROSELISA MONTEIRO
GERUSA FERNANDES
(21) 2714-5222 / (21) 3741-3940
(21) 99317-1280/ (21) 99952-0431
roselisamonteiro@gmail.com / gerusa.gff@gmail.com
www.roselisamonteiroarqdesign.com
O ambiente foi pensado como um lugar de descanso, relaxamento e
estudo, com uma bancada e cantinho da maquiagem. O interesse
artístico da jovem é evidenciado pela seleção de quadros. O projeto de
iluminação permite a composição de diversas cenas, para atender desde
a execução das atividades até os momentos de aconchego

roselisamonteiroarquitetura

Roselisa Monteiro Arquitetura e Desgin
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10 LAVABO CONCEITO
ANNA PERSIA BASTOS
RITA PEREIRA
(21) 99660-5571 / (21) 96417-2227
contato@persiainteriores.com / annapersia@gmail.com
rita.designerrj@gmail.com / www.persiainteriores.com
O projeto apresenta como alicerce os preceitos da sustentabilidade.
Buscou-se driblar os custos altos através da criatividade e de soluções
simples. As paredes ganharam uma pintura feita a partir de uma
mistura com borra de café e, uma delas, foi revestida com isopor, sendo
transformada em painel sensitivo e conferindo conforto acústico. Na
iluminação, o diferencial está na luminária confeccionada com esponja
vegetal. O vergalhão, material de obra, foi trazido para o projeto em
forma de trama para compor o teto, a base da bancada e os suportes de
papeleira e toalha. O revestimento do piso é reciclado, utilizando vidro,
areia e barro.

persiainteriores

Persia Interiores
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11 COZINHA GOURMET ROSÊ MONOCROMÁTICA
CAROLINA PASCOTTO
MARIANA CAIRES
(21) 99919-4103 / (21) 98014-8525
contato@maca.arq.br

O espaço monocromático é focado no design e foge do convencional,
sendo a cor rosa interpretada no projeto como símbolo do poder feminino.
Também foram usados materiais sustentáveis como o granilite, que é
bastante resistente e uma tendência na decoração. Já a pintura é um
recurso mais acessível, bem como as lâmpadas tubulares que conferem
modernidade ao espaço.

maca.arq
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12 ESTÚDIO DA BLOGUEIRA
GIOVANNA GUERRINI BROTTO
(21) 3327-7622 / (21) 98164-4271
ordemeprojeto@gmail.com

Despojado e multifuncional, o projeto aposta num mix de materiais,
cores e texturas, conferindo um ambiente cheio de personalidade e
estilo. O destaque é a marcenaria bem planejada para expor objetos
decorativos, além de armazenar de forma organizada e setorizada os
recebidos da blogueira.

ordemeprojeto

Ordem e Projeto
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13 COZINHA DO CHEFE
NILTON MONTARROYOS
(21) 2570-0213 / (21) 99964-8921
niltonmontarroyos@gmail.com

A Cozinha do Chefe tem como proposta apresentar um ambiente
atemporal com design contemporâneo, com integração total entre
cozinha e estar, onde a gastronomia é o grande entretenimento. Os
aromas do preparo dos sofisticados pratos e das seguidas taças de vinho,
aliados ao aconchego dos revestimentos propositalmente escolhidos para
proporcionar tal sensação, como madeira e texturas cimentícias, criam
o cenário prefeito para reunir os amigos para longas tardes e noites de
diversão e degustação.

niltonmontarroyosarquitetura

Nilton Montarroyos Arquitetura
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14 BRINCANDO COM CORES
LARYSSA DUTTON
REBECA ALBERTASSI
(21) 98664-6030 / (21) 99800-7498
laryssadutton@gmail.com/rebecaalbertassi@gmail.com

A brinquedoteca é um espaço lúdico e estimulante, convidando a
criança a explorar, experimentar, sentir e sonhar. Trazendo esse mundo
de descoberta através da interatividade, das cores, com a pintura de
desenho especial na parede, e reutilização de materiais.

dual_studio_

Dutton Albertassi Studio
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15 QUARTO DO ZION
DAFNE SAMPAIO
LUANA BOMBIERE
(21) 99957-5756 / (21) 98352-4150
dafnesabrasil@gmail.com / lu_bombiere@hotmail.com

O quarto do bebê ganhou uma decoração sem distinção de gênero,
partindo de uma paleta de cores alegre de tons menta e cantaloupe,
com uma pintura artística de animais na parede principal. O mobiliário
de madeira maciça poderá acompanhar outras fases de crescimento do
bebê, além das cortinas e tapetes que podem ser reutilizados inclusive
em outros cômodos. A luminária principal é feita de papelão e as tintas
usadas no ambiente serão doadas para trabalhos comunitários de um
projeto social. O quarto foi pensado para o pequeno Zion, filho da digital
influencer Jade Seba.

colmeiaarqdecor

fabricarjdecor
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16 QUARTO DOS IRMÃOS
RAQUEL MARTINS
CRIS POLLI
(21) 97430-4444 / (21) 96991-9176
contato@arquitetarsolucoes.com.br / 3dprojetosarq@gmail.com
www.arquitetarsolucoes.com.br
Com um conceito divertido e colorido, o Quarto dos Irmãos foi pensado
para meninos com 6 e 8 anos, mas encanta a todas as idades. Optouse por cores neutras no mobiliário para que as peças acompanhem o
crescimento dos irmãos por mais tempo. Caixotes e latões compõem o
ambiente de forma criativa.

arq_raquelmartins cris_polli_arquiteta

Raquel Martins Cris Polli Arquiteta

74 | Morar Mais

®

17 QUARTO DAS IRMÃS BLOGUEIRAS
MAY LEE CHAVES
KARLA STEPHEN
(21) 99808-0787 / (21) 99918-7722
may@mayleearquitetura.com.br / decor_estilo_stephen@yahoo.com
www.mayleearquitetura.com.br
O projeto foi criado para atender as necessidades de duas irmãs
com idades diferentes. A integração dos espaços e a versatilidade do
mobiliário permite que o ambiente seja utilizado em qualquer fase do
crescimento, trazendo assim um excelente custo x benefício. As áreas
de dormir, estudar e recreação são bem definidas, tornando o ambiente
mais funcional e acolhedor.

mayleemchaves

May Lee Chaves Arquitetura e Interiores
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18 QUARTO PARANAUÊ
KARLA KHALIL
LUCIANE BORGES
(21) 99312-2704 / (21) 97199-0974
karlarquitetura@live.com / lucianearq@hotmail.com

Sustentabilidade, brasilidade, inclusão social e criatividade não faltam
neste projeto para o quarto do capoeirista de 8 anos. Elementos como
cordas, os tons de verde e a madeira, evidenciam a inspiração nas
florestas brasileiras. O quarto acompanha o crescimento do menino e
possui objetos customizados, como a luminária de mesa e o balanço de
pneu. Destaque para a cama com a caminha do cachorro e a cabeceira
com peças soltas, para grudar com velcro, criada pelas arquitetas.

karlavkhalil

Karla Khalil
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20 QUARTO DAS CRIANÇAS
ANA PAULA SARMENTO
(21) 99560-9926
apminteriores@ig.com.br

O quarto das crianças foi pensado para uma menina, de três anos, que
ganhou um irmãozinho, ainda bebê. O projeto buscou transmitir conforto
e aconchego, além de criar áreas de entretenimento que atendam às
duas idades, com a temática “bichinhos da floresta”.

APM Interiores
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23 QUARTO DA MARIA CLARA
RACHEL FRANÇA
GIZELLE LEITE
(21) 99531-5036 / (21) 99606-9666
arquitetura@rachelfranca.com.br / gizelleleite@uol.com.br
www.rachelfranca.com.br / www.gizelleleitearquitetura.com
Inspirado no estilo provençal, que confere um toque delicado,
suave e romântico à decoração, o quarto traz a sofisticação aliada à
sustentabilidade e ao cuidado com os recursos ecológicos. Um exemplo
é o uso do revestimento de tijolo branco fabricado à mão, que chega ao
cliente em embalagens recicláveis, e da pintura que remete à natureza
na parede. O quarto foi pensado para a pequena Maria Clara, filha da
digital influencer Erika Palmer.

rachelfrancaarquitetura gizelleleite_arquitetura

Rachel França Arquitetura

Gizelle Leite Arquitetura
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26 SALA ÍNTIMA
MAURO JACQUES
(21) 98701-1333 / (21) 99858-8020
contato@arqdzn.com.br / mauroljf@uol.com.br
www.arqdzn.com.br

Para compor o espaço, foram adotadas soluções arquitetônicas que
diminuem visualmente a altura do ambiente e assim conferem mais
aconchego, além de soluções sustentáveis como a reutilização de objetos
como malas antigas, carretel de madeira e uma boiserie feita com
guarnições de porta. Destaque para o revestimento de tijolo ecológico,
de polipropileno reciclado.

arqdzn
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27 ESPAÇO BOSSA NOVA
DOLORES MARAFELLI
KATHRIN DAMAS
DOKA ARQUITETURA
(21) 3437-3369 / (21) 97957-3800 / (21) 97941-6464
administrativo@doloresmarafelli.com
dolores@doloresmarafelli.com
kathrindamas@terra.com.br / contato@dokaarquitetura.com.br
O espaço preza o bem-estar com muita bossa, conforto e aconchego,
integrando as funções de sala de estar, jantar e relaxamento. Apresenta
um mix de texturas que remete a um ambiente ao ar livre, com
revestimentos atuais e cores marcantes. Pensado como um espaço
corporativo com clima mais informal, o projeto conta ainda com
mobiliário versátil, adequando-se às diversas ocasiões e demandas.

@dokaarquitetura
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28 ESTAR DA FAMÍLIA CARIOCA
CYNTIA SABAT
(21) 98551-3333
cyntiasabat@gmail.com
www.cyntiasabat.com.br

O espaço foi pensado para uma família que gosta de curtir momentos
juntos e uma boa decoração, homenageando o Rio de Janeiro. Além de
quadros que remetem à Cidade Maravilhosa, o Estar da Família Carioca
apresenta um trabalho de marcenaria ripada e iluminação indireta,
conferindo um clima aconchegante, e uma adega sustentável.

cyntia_sabat_ arquitetura

Cyntia Sabat
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29 MINI APARTAMENTO DA VIAJANTE
JÉSSYCA MENDES
DAVID LUIZ / JULIANA DRUMOND
(21) 3901-1772 / (21) 97624-8764
(21) 97915-5590 / (21) 98139-3857
contato@projetinteriores.com
contato@paulinosarquitetura.com.br / contato@julianadrumond.arq.br
www.paulinosarquitetura.com.br
O apartamento foi pensado para geração Y, formada por jovens conectados ao
mundo, muito exigentes e que são a maior força de consumo do design inteligente
e personalizado. O projeto procura integrar todos os ambientes trazendo
praticidade, conforto e funcionalidade, integrados à beleza e estética. A tecnologia
aliada ao minimalismo traduz a personalidade do habitante, com um toque de
sustentabilidade e consciência ambiental. O espaço busca refletir a vida nômade
do morador e, ao mesmo tempo, agregar todas as funções necessárias para
atende-lo quando estiver em casa, como estudo, trabalho, descanso e vida social.

davidluiz.arquitetura projet.interiores julianadrumond.arq

Paulinos Arquitetura

82 | Morar Mais

®

30 ESTAR DA FAMÍLIA
ADRIANA VICENTE
PATRICIA LEONOR
(21) 99914-8185 / (21) 98243-0877
adrianavicentearquitetura@gmail.com
projetos@patricialeonor.com.br
O espaço aposta em tons sóbrios, texturas e materiais que transmitem
aconchego, ousadia e modernidade. Com a vida corrida e a falta de
tempo, buscou-se apresentar um espaço funcional, que atenda às
demandas do trabalho e também transmita aconchego, trazendo, por
exemplo, a natureza para dentro de casa, através de plantas de fácil
manutenção.
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31 SALA DE JANTAR
NATALIA VIVIANI
(22) 99840-7940
nataliasviviani@gmail.com

Conforto, praticidade e modernidade x soluções acessíveis e inovadoras.
Na Sala de Jantar, a adega de blocos associada ao jardim vertical
permanente e ao revestimento de tijolinho cria uma atmosfera
aconchegante, enquanto as molduras de gesso conferem personalidade
ao ambiente. A mesa de jantar, desenhada pela arquiteta, conta
com tampo de quartzito e pés em metalon, trazendo sofisticação e
modernidade ao espaço, assim como a estrutura aramada, que sustenta
os pendentes.

nv_arquitetura
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33 COZINHA BRASILEIRA
PRISCILA MAURÍCIO
GUSTAVO QUINTANILHA
(21) 97607-9822 / (21) 98762-6162
priscila@2dostudio.com / gustavo@2dostudio.com
www.2dostudio.com
A cozinha brasileira é um espaço de convivência entre amigos, para
cozinhar, rir e receber. Aconchegante e cheia de estilo, foi inspirada nos
anos 80. No ambiente foi usado um cimentício que simula o granilite,
feito com cacos de vidro de garrafas de cerveja, e as portas dos armários
receberam um revestimento feito a partir de garrafas PET recicladas. A
geladeira retrô foi reformada e o mobiliário é composto por grandes
nomes do design brasileiro.

2do_studio
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34 APARTAMENTO DA PROFESSORA
CLAUDIA PRADO
(21) 2267-3636 / (21) 97932-0608 / (21) 99400-7165
claudiapimentel.arq@gmail.com
luciano.romero@lueso.com.br
www.lueso.com.br

O Apartamento da Professora combina em um mesmo espaço o retrô e
o atual, mesclando itens como painéis vazados da arquitetura clássica
e as atuais estruturas metálicas. A resina polimérica, ecologicamente
correta, é a grande protagonista dos móveis, estando presente em todo
o ambiente. Já a estrutura em couro sintético do guarda-roupas confere
conforto e sofisticação ao quarto, que ganhou ainda toques femininos e
clássicos, compondo uma atmosfera suave.

claudiapradoarquitetura

luesointeriores

Lueso Interiores
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36 APARTAMENTO QUINTO ANDAR
MARCELLA BACELLAR
MARCELLA BACELLAR STUDIO
(21) 97949-0004
contato@marcellabacellar.com
www.marcellabacellar.com

O apartamento segue o estilo Pied-à-Terre, que busca o resgate da simplicidade e do essencial, com foco em soluções que atendam
apartamentos alugados. O projeto imprime conforto e aconchego valorizando a estética, com peças de design que podem ser levadas
facilmente em mudanças, evitando soluções sob medida que se encaixem em um único apartamento. Antenado com as últimas tendências,
o ambiente dispõe de espaços abertos para receber amigos e conta com mais de 60 vasos de plantas espalhados pelo apartamento,
adotando o conceito floresta urbana.
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Marcella Bacellar
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35 ESTÚDIO DA INFLUENCIADORA DIGITAL
SHEILA JABARRA
ROSE CAMACHO
(21) 99856-0137 / (21) 99489-6806
sheilajabarra@gmail.com
rose.camacho.interiores@gmail.com
O espaço é uma homenagem à Cátia Damasceno, do Mulheres Bem
Resolvidas, que irradia alegria de viver e autoestima. O contraste entre
as cores nude e coral remete à silhueta feminina nas curvas das telhas
ecológicas. Foram usados de materiais de baixo custo, como o pinus
flamejado. As almofadas foram confeccionadas com tecidos reciclados.

sheila_jabarra roseporciunculacamacho

Sheila Jabarra Rose Porciuncula Camacho
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37 ESPAÇO MATIZ - SALA E COZINHA APARTAMENTO AMOEDO
ANNA BEATRIZ FADUL / GREGORY COPELLO
FADUL COPELLO
(21) 99954-3386 / (21) 99559-0747
abfadul@globo.com / arquitetura@gregorycopello.com
O Espaço Matiz será marcado pela integração, versatilidade e a
multifuncionalidade. Pensando em novos usos para os revestimentos
e materiais, a dupla desenvolveu soluções e ideias com os produtos
da Amoedo para proporcionar aos visitantes a possibilidade de ver os
revestimentos aplicados em diversos usos. A decoração é afetiva e
contemporânea, repleta de elementos que promovem o bem-estar e
destacam a singularidade do espaço.

annabeatrizfadul gregorycopello fadulcopello
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38 ESCRITÓRIO MULTIFUNCIONAL
SILVIA CAMARGO / GEORGETTE FARO /
ALEX DE OLIVEIRA / SUADIA BRAGA /
RACHEL SANTIAGO
(21) 3083-6839 / (21) 99271-8308 / (21) 97220-8861 /
(21) 99730-1883 / (21) 98601-6722 / (21) 99279-9959
silviakmargo@gmail.com/ gfinteriores@outlook.com
alex.silva@uva.br/alexdeoliveirasilva@hotmail.com
suadiascb@gmail.com/rachel.santiago3@hotmail.com
www.alexdeoliveira.arq.br
O escritório é um ambiente multifuncional, moderno e dinâmico,
equilibrando as variadas funções exercidas pelo usuário ao longo do dia.
Pensando na funcionalidade e disposição do layout, o resultado foi um
espaço versátil e livre de obstáculos decorativos que permitisse, inclusive,
atividades físicas.

espaco38 suadiascb

sallesan ou 4handsdesign

Alex de Oliveira Silva

Silvia Camargo
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39 ESPAÇO DO ATLETA
MYLA ALBUQUERQUE
(21) 2294-0176 / (21) 98100-8177
myla@openlink.com.br

O Espaço do Atleta foi idealizado para um homem jovem que pratica
esportes: corre, pedala, luta, esquia, faz musculação e gosta de treinar
em casa. O ambiente é ainda um lugar para ele relaxar, ouvir música,
assistir TV e se alimentar após o treino. Na paleta de cores, predomina o
prata, preto e cinza, conferindo um clima de galpão de crossfit, salientado
pela cor metálica dos equipamentos e do papel de parede.

myla.albuquerque

Myla Albuquerque
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40 ADEGA DA VARANDA
DANIELLE GONZALEZ
ONIX DESIGNERS
(21) 98190-8473
contato@onixdesigners.com
www.onixdesigners.com
A Adega da Varanda conta com uma área coberta por pergolado em pinus
ebanizado e piso pronto em andiroba, de manejo florestal, combinado
com piso cerâmico hexagonal. No interior da adega os destaques são
os tijolinhos feitos a partir de restos de revestimentos e o charmoso
painel iluminado da TV, feito com sobras de MDF e forrado com cortiça.
A jardineira foi construída com blocos de concreto e, em destaque, fica
a geladeira retrô, que foi restaurada e está em perfeito funcionamento.

onixdesigners

Onix Designers
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41 SUÍTE INTEGRADA
APARTAMENTO AMOEDO
MANOELA FLECK
(21) 98168-2766
contato.manoelafleck@gmail.com
O espaço integra o Apartamento Amoedo e tem como objetivo mostrar
que é possível transformar uma suíte em um espaço amplo, que agrega
diversas funções, além de alcançar resultados bonitos e criativos a partir
de soluções democráticas e materiais simples. Exemplo disso são as
alternativas propostas a partir de materiais básicos de construção, como
a cabeceira de telha e o lavatório confeccionado com um vaso de planta.

iarquiteta

Iarquiteta

94 | Morar Mais

®

42 ESTÚDIO INDUSTRIAL
HÉLIO MARTINS
(21) 398159-0073 / (21) 98159-0073
heliomartinsarquitetura@hotmail.com
www.heliomartinsarquit.wixsite.com

Inspirado no estilo industrial, o espaço toma partido do pé direito alto,
propondo um ambiente de estar confortável e versátil, com pegada
zen e masculina, que poderia integrar tanto uma residência quanto um
edifício comercial.

heliomartins

Helio Martins Arquitetura
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43 LOJA GALERIA 9
NATÁLIA ASFORA
LÍVIA ROMARIZ / CAROLINE ENTRIELLI
(21) 99860-1708
contato@gruna.com.br
www.gruna.com.br
O projeto de loja para a Galeria 9 destaca o produto a ser vendido e
aproxima o cliente da arte, através de um ambiente conceitual e ao
mesmo tempo humanizado. A obra consiste em soluções rápidas, com
aplicação das cores para modificar o espaço de maneira econômica,
proporcionando menos desperdício de dinheiro, tempo e matéria prima.

gruna.arquitetura

Gruna Arquitetura
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44 LAVABO DA DIVERSIDADE
MÔNICA CORREA
(21) 99968-1835
monicafcorrea@gmail.com

O projeto é uma homenagem à diversidade, com inspiração nos grafites
coloridos da artista RafaMon. O reaproveitamento é um dos conceitos
adotados no espaço, por exemplo, na parede de cápsulas de café, nos
vasos feitos de pano de chão e sobra de argamassa, e na escultura de
parede feita de papelão reciclado.

monicacdesigner

Guarujá Reformas
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45 BANHEIRO DO CASAL APAIXONADO
INGRID SILVA
ALINE MANOEL
(21) 98779-1613 / (21) 96903-3364 / (21) 98285-3942
ingridsds.arq@gmail.com / alinemanoel.arq@gmail.com

Com apenas 6.42m2, o banheiro do casal transmite leveza, delicadeza
e o romantismo do casal apaixonado. A paleta de cores é suave, com
destaque para os metais pretos em contraste com a marcenaria rosa.
O ambiente é setorizado pelos revestimentos, aplicados de forma
desconstruída na área de banho. Uma curiosidade é o espelho aplicado
sobre o vidro do box, otimizando o espaço.

arq-ingridsds alinemanoel.arq
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46 LOJA BRALDO
HUGO VIANA
MAYLA BARRETO / HUMA ARQUITETURA
(21) 98204-0200 / (21) 98799-881
huma.aud@gmail.com
www.huma.arq.br
O projeto remete à identidade do ambiente fabril têxtil, onde são
manufaturados e reinventados os produtos Braldo. Através da utilização
de materiais completamente reaproveitados provenientes do próprio
galpão da marca, a intenção é evidenciar os estofados como decoração
protagonista na instalação.

_humaarquitetura
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47 LOJINHA DA VOUCOMPRAR.COM
JOY FREIRE
(21) 99847-8637
joycerqueirafreire@gmail.com / converse@voucomprar.com
www.voucomprar.com

Na lojinha da voucomprar.com você encontra produtos de utilidade
doméstica e objetos para decorar sua casa de forma criativa e de
qualidade, sem gastar muito. O projeto reproduz o aconchego de casa,
tirando partido do formato lúdico de uma casinha divertida e alegre, a
partir do uso de cores, texturas e desenhos geométricos nas paredes.

voucomprar

Vou Comprar
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48 ADEGA E RESTAURANTE
RODRIGO ROCHET
(21) 98262-4705
rodrigorochet@gmail.com

O Restaurante e a Adega foram espaços pensados para causar impacto
através das grandes superfícies de revestimentos e texturas. A estrutura
metálica existente foi reformada e remodelada para trazer uma nova
personalidade ao lugar. O estilo rústico e industrial permeia todo o
espaço, integrando as áreas de jantar, café, adega e lounge, buscando
enfatizar a linda vista local em um ambiente agradável e intimista.

rochetarquitetura

Rochet Arquitetura
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49 LOJA AMOEDO HOME DECOR
TATIANA HERRERA
MONIQUE CARDOSO
(21) 2490-1290 / (21) 98139-8830 / (21) 99243-6316
tatiana.herrera@amoedo.com.br
monique.cardoso@amoedo.com.br
A Amoedo Home Decor está sempre atenta às tendências e possui uma
diversa linha de móveis e decoração. Buscou-se mostrar um pouco
desse universo de cores e estilos, apresentando soluções inusitadas em
elementos decorativos, construtivos e na iluminação. O projeto conta com
cobogós no teto, trazendo uma estética diferente, e com iluminação que
destaca os móveis e objetos. O resultado foi um ambiente elegante, com
alta eficiência energética.
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50 RESTAURANTE E ADEGA
RODRIGO ROCHET
(21) 98262-4705
rodrigorochet@gmail.com

O Restaurante e a Adega foram espaços pensados para causar impacto
através das grandes superfícies de revestimentos e texturas. A estrutura
metálica existente foi reformada e remodelada para trazer uma nova
personalidade ao lugar. O estilo rústico e industrial permeia todo o
espaço, integrando as áreas de jantar, café, adega e lounge, buscando
enfatizar a linda vista local em um ambiente agradável e intimista.

rochetarquitetura

Rochet Arquitetura
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51 LOJA CONCEITO ARQUITETURA
E PAISAGISMO
MÔNICA KHALIL
ISABELLA GOMES
(21) 2704-9424 / (21) 98234-1154 / (21) 97625-8427
monica@conceitopaisagismo.com.br
isabella@conceitopaisagismo.com.br
www.conceitopaisagismo.com.br
A marca utiliza processos sustentáveis que vão desde o reaproveitamento
do descarte de manutenção e poda dos jardins para transformação em
adubo, dispensando o uso de sacos de lixo plásticos, até a criação de
revestimentos ecológicos e artesanais que utilizam papel reciclado.
Atende desde o pequeno arranjo para o lavabo até a criação de hortas
urbanas e agroflorestas.

conceitopaisagismo

Conceito Paisagismo
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52 LAVABO SANITRIT
CLÍCIA LIMA
(21) 32179-2007 / (21) 99629-4760
clima@sanitrit.com.br
www.sanitrit.com.br

O Lavabo Sanitrit representa o conceito de flexibilidade, economia, rapidez
e qualidade. A nova tecnologia francesa viabiliza banheiros e cozinhas
em qualquer lugar, sem quebrar o piso, atendendo às necessidades do
cliente e da obra, valorizando os imóveis. Além de seu design moderno
e prático, possui instalação fácil, não destrutiva, sustentável, ideal para
retrofits e reformas em geral.

sanitritbrasil

Estilo e Sofisticacao
¸ ˜

P E Ç AS SE L E C I O N A DAS Q UE TR ANS FOR MAM QUALQUER AMBIENTE ,
L E VE CO N F O R TO E M O DE R N I DA DE PA RA A SUA CASA .

PROJETO:

@STUDIO_DRUMMOND

|

FOTOS:

NICOLAS BOURIETTE

CASASHOPPING
Av. Ayrton Senna, 2150 | Bloco B - Lj 107 e 109
55 21 2108 8377 • 55 21 2431 1501

Rio de Janeiro-Rj | CEP: 22.775-900

Mudamos
mesmo.
E muito!

esign & décor
xterior
asa
ffice
eforma
rquitetura
estauro
Novo conceito • Novo Design
Novas seções • Novos cadernos
Novas e novos colunistas
@revistadecorar
@cidad3

Conheça a nova
Uma nova revista para os novos
tempos.

2019

@maxsouza.arquitetura contato@maxsouza.com maxsouza.com 21 971114561 avenida das américas 8585 vogue square barra da tijuca rj

MAXsOUZA

arquitetura

21 2564- 3373
universalportoes.com.br

21 96467-0988

Locação Informática Licenciamento
Gestão T.I

Infraestrutura

Suporte Técnico

Cloud

negocios@logicatecnologia.com.br
(21) 2223-1939

LÓGICA TECNOLOGIA

BOX PADRÃO - ENGENHARIA - ESPELHOS
TAMPOS DE MESA - VIDROS HABITAT
REFLETIVOS - VIDROS COMUNS - LAMINADOS
VITRINES - VIDROS PONTILHADOS
VIDROS COM TAMANHOS ESPECIAIS
Av. das Palmeiras, s/n, lote 15 quadra 12 - Jardim Primavera
Duque de Caxias - RJ
Tefefones: (21) 2676-3390 / (21) 3656-5390 / (21) 3656-5397
www.temperanewbox.com.br
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“UM CÔMODO VAZIO
É UMA HISTÓRIA ESPERANDO
PARA ACONTECER,
E VOCÊ É O AUTOR!”

OBJETOS DE DECORAÇÃO & CONSULTORIA
Av. das Américas, 500 | Bloco 9 - Sala 312 | Barra da Tijuca, RJ
(21) 3153-7934
sotaodemadameobjetos
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RIO DE JANEIRO
08/08 A 22/09
BELO HORIZONTE
21/08 A 22/09
PORTO ALEGRE
25/09 A 10/11
SÃO PAULO
03/10 A 17/11
CURITIBA
01/11 A 08/12

MORAR
MAIS
POR MENOS
2019
DECORAÇÃO DESIGN
ARQUITETURA PAISAGISMO
E BOAS IDEIAS!
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Marketing
Carla Mendonça/ Assistente
marketing1@morarmais.com.br
Executivos de Contas
Cintia Rygaard
cintia@morarmais.com.br
Assessoria de Imprensa
Coordenador
Marcelo Guidine
marcelo@lschuback.com.br
Cinthia Pascueto – Produção Textual
cinthia@lschuback.com.br
Departamento Administrativo Financeiro
Cleide Serra
contato@morarmais.com.br
financeiro@morarmais.com.br
Assessoria Jurídica
Kalache, Chami, Costa Braga Advogados
Design Gráfico
Premiata Design/MoMa
Fotos Ambientes e Arquitetos
MCA estúdio

De 03 de outubro a 24 de novembro
Avenida Pedroso de Moraes 2.188
Alto Pinheiros
De Terça a Domingo das 12h às 21h
Tel (21) 2512-2412
www.morarmais.com.br
EDIÇÃO
SÃO PAULO ANO 2019
DIRETORIA
MORAR MAIS PROMOÇÕES E EVENTOS
Sabrina Schuback Rocha
Ligia Schuback
DIRETORIA
L. SCHUBACK ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO
Lígia Ouriveis Schuback
DIRETORIA COMERCIAL LICENCIAMENTO
Sandro Ouriveis Schuback
comercial@morarmais.com.br
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Berenguer Engenharia
Impressão
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Cintia Rygaard
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Marcelo Guidine
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Fotos Ambientes e Arquitetos Rio 2019
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De 08 de agosto a 22 de setembro
Avenida Ayrton Senna, 2.150 Bl P 4º Piso
CasaShopping / Barra da Tijuca
De Terça a Domingo das 12h às 21h
Tel (21) 2512-2412
www.morarmais.com.br
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