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MISTURADOR LOREN ROUND
CUBA LOREN LIKE

0800 016 02 11

www.lorenzetti.com.br
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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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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.

Com a Amorim. . .
E x i ste mais amor e m SP!

/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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EM GUARULHOS VOCÊ
TRANSFORMAR SEU PR

@BRENDELLIREVESTIMENTOS

WWW.BRENDELLI.COM.BR
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@DELLANNO.GUARULHOS

WWW.DELLANNOGUARULHOS.COM.BR

ENCONTRA TUDO PARA
OJETO EM REALIDADE.
| BRENDELLI REVESTIMENTOS
Uma boutique completa, com atendimento
personalizado, oferecendo o que há de melhor
em porcelanato, piso vinilico, revestimentos,
louças, metais e muito mais, trabalhamos com as
principais marcas nacionais e importados.

| DELL ANNO GUARULHOS
A pioneira em planejados oferece uma linha
completa de móveis para cozinhas, dormitórios,
closets, home theaters, home offices, áreas
de serviço, banheiros e projetos corporativos.
Oferecemos centenas de acabamentos e produtos
de alta qualidade.

| GEOMETRIKA
Fundada em 2008, desde então causamos
impacto através de nossos serviços, somos
especializados em projetos complexos e
desafiadores, personalizando o seu projeto
dos sonhos da maneira que você deseja,
a satisfação do cliente é a nossa promessa sagrada.

| STONE BOUTIQUE
STONE BOUTIQUE marmores & granitos fundada em 2002, contamos com uma equipe de profissionais altamente qualificados, departamento de
Pós venda e dispomos de um App online onde se
pode acompanhar a obra do inicio até o fim. Visite-nos usando nosso VIP RIDE sem custo adicional
vip.stoneboutique.com.br

@GEOMETRIKA.BR

WWW.GEOMETRIKA.COM.BR

@STONE_BOUTIQUE

WWW.STONEBOUTIQUE.COM.BR
Morar Mais®
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UM PROJETO INSPIRADOR!
O novo shopping carioca pensado
exclusivamente para o público infantil.
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Um lugar cheio de sonhos, que traz lembranças da infância,
transmitindo a pureza das crianças e o sentimento de família.
Com 4.000 m2 e mais de 30 lojas, o Casinha reunirá tudo o que os
nossos pequenos clientes mais gostam.

www.casinhashopping.com

/casinhashopping

(021) 2108-8069

S E É B O M N EG Ó C I O, ACO N T EC E AQ U I .

Morar Mais®
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BEM-VINDO
AO MORAR
MAIS POR
MENOS
DECORAÇÃO DESIGN
ARQUITETURA PAISAGISMO
E BOAS IDEIAS!

“Alguma coisa acontece no meu
coração”, cantou Caetano; em nossos
corações não poderia ser diferente ao
chegar aqui. Realizar o Morar Mais em
São Paulo nos faz sentir uma mistura de
orgulho e frio na barriga. Nosso negócio
surgiu há 16 anos no Rio de Janeiro
como referência de evento de decoração
pé no chão.

Cada ambiente do Morar Mais tem que fechar
com um bom preço. O conceito “o chique que
cabe no bolso” fica à cargo do talento dos nossos
arquitetos, paisagistas e designers de interiores,
o que eles têm de sobra. Em perfeita harmonia,
objetos e móveis grifados, com design assinado,
convivem em um mesmo ambiente com produtos
acessíveis a todos e com soluções “faça você
mesmo”.

Com essa bagagem, portanto, e diante
da magnitude da capital paulista, a
ordem é uma: fazer o nosso melhor.
A aceitação e a identificação dos
profissionais com nossos conceitos nos
dá a segurança de que o momento é
oportuno. O Morar Mais carrega em seu
DNA o colorido, a brasilidade, a inovação
e a ousadia de quebrar paradigmas.

Ambientes com cara de casa real, metragens
reduzidas bem aproveitadas, muitas cores e
uma despretensiosa sofisticação é um pouco do
apresentamos nesta edição paulista.

Desmistificamos o conceito de que o
profissional de arquitetura ou design de
interiores seria exclusividade de classes
mais abastadas. Arquitetura e decoração
estão ao alcance de todos!

Querem mais? Passeiem pelos diversos ambientes
detalhadamente decorados, toquem nos
produtos, relaxem nos jardins e entrem num
verdadeiro túnel do tempo, apreciando a beleza
dessas duas casas dos anos 50 e 60, pertencentes
a duas famílias amigas e cheias de histórias, que
ocupamos com toda reverência e afeto. Tudo
regado por uma elegância discreta, tudo muito
Sampa, tudo muito Caetano.

Sejam muito
bem-vindos!
Sabrina Schuback Rocha
Lígia Schuback

Morar Mais®
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Av dos Bandeirantes, 818
Brooklin - São Paulo
www.sylviadesign.com.br

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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SÃO PAULO | RIO DE JANEIRO | SALVADOR
CAMPINAS | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | PANAMÁ
BRASÍLIA | BRETON CORPORATIVO

@BRETONOFICIAL
WWW.BRETON.COM.BR
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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®

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

| 33
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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.

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, ficou 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
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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 abriu as portas em setembro, contando 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 acontece 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, tem como
endereço uma casa no bairro Cidade Jardim, um dos pontos mais nobres de BH.

MM BH, BRINQUEDOTECA, EDUARDA COELHO |

MM BH, COZINHA ALEX MENESES E ELIANE PÉRSIA |

Morar Mais®

“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.

MMBH ESTAR DA FAMÍLIA, GRAÇA TERRA, ANA BEATRIZ MORENO, DANIELA DUMONT E SIMONE MOTTA | MMBH LOJINHA DAS SUCULENTAS
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Mostra Favorita Jardins - Projeto Patrícia Hagobian

Av. Brigadeiro Luís Antônio, 3919 | Jardins - São Paulo | Tel. 11.99435-1023 |
40 | Morar Mais®

favoritajardins

Móveis Personalizados

um novo olhar sob a sustentabilidade
e a natureza! A ginga de artistas
brasileiros que deram uma releitura
na produção da BY KAMY VERDE

BKV

FIOS
QUE INSPIRAM
NOVAS HISTÓRIAS

OUTLET:
Al. Gabriel Monteiro da Silva, 1.309
São Paulo - SP - 11.3081.1036
@bykamy

/bykamy
Morar Mais®
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MBA

ARQUITETURA
DE LUXO®
SÃO PAULO

INSCRIÇÕES ABERTAS

EXTENSÃO INTERNACIONAL EM MILÃO

PARA A LISTA DE ESPERA

Este programa inclui extensão internacional em Milão,
a cada dois anos junto ao Salone del Mobile.

T U R M A

Informações e inscrições

E X T R A

Venha para um mundo onde não há
limites para seu talento e criatividade.
A arquitetura para o mercado de luxo
é uma realidade em todo o mundo.
Conheça suas particularidades, seus
materiais, seus elementos e matérias
primas. E acima de tudo os conceitos
que fazem nascer projetos absolutamente únicos.
42 | Morar Mais®

www.faculdaderobertomiranda.edu.br
e-mail: admissions@urm.com.br

11 3146.1100

O CHIQUE
QUE CABE
NO BOLSO

Morar Mais®
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Valeu
São Paulo!
#GRATIDÃO
Agradecemos o empenho de toda equipe.

RGB Construções
(11) 99904-9168 / (11) 3457-7383
aloisio.moreira2@terra.com.br
contato@rgbconstrucoes.com.br
www.rgbconstrucoes.com.br
rgbconstrucoes
@rgbconstrucoes

03 ALAMEDA DE ENTRADA
LUCIANA COELHO
(11) 99768 0149
coelho.nana@uol.com.br

Inspirado na natureza, o espaço apresenta soluções sustentáveis e
ecologicamente corretas. Pallets, tapetes ecológicos, estruturas de
bambu e fibras naturais renováveis são alguns dos recursos utilizados na
ambientação, resultando em uma produção acessível com sofisticação
e elegância. Peças produzidas pela Fundação 10 de Agosto, que dispõe
de um programa de capacitação profissional para jovens e adultos,
como oficinas de corte e costura, integram a decoração do ambiente
promovendo a inclusão social, um dos pilares do Morar Mais.

@lu.moussa

Morar Mais®
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04 BILHETERIA
DANIELLE DAVID E MICHELI MARQUES
(11) 99765 2459 / (11) 98700 0003
danielledavid@uol.com.br / arqmichelitrombini@gmail.com

A bilheteria foi pensada como um ambiente acolhedor, que recebe
os visitantes do evento, transmitindo leveza com materiais vazados,
cores neutras e soluções rápidas. Para conferir agilidade à obra,
trabalhou-se com piso sobre piso, revestimento vinílico sobre o gesso
e painéis decorativos em MDF revestido com resina PET. No mobiliário
predominam móveis soltos que utilizam material reciclado como sua
composição principal.

@arquiteturaminuto / @mitrombiniarquitetura
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05 ESTÚDIO DA LAREIRA
IDALIA DAUDT
(11) 3873 3308 / (11) 3675 8202 / (11) 99905 5730 / (11) 99905 5715
contato@idaliadaudt.com.br/idaudt@idaliadaudt.com.br
www.idaliadaudt.com.br

@idaliamariadaudt

Morar Mais®

Provando que é possível apresentar espaços criativos, aconchegantes e
funcionais com um valor acessível, o estúdio parte da lareira original da
casa, datada dos anos 60, para compor um ambiente com elementos,
móveis e objetos de inspiração retrô, mesclados aos estilos industrial e
contemporâneo. Para compor o espaço, que dispõe de um hall com área
de trabalho, cozinha e jantar conjugados, além do estar, dormitório e
banheiro compartimentados, foram realizadas intervenções mínimas,
com objetivo de gerar menos resíduo. Todas as instalações elétricas são
aparentes e a iluminação é em LED, de baixo consumo.
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06 SALA DE JANTAR
SULA MIRANDA, ISABELLA NALON
E JULIANA ATTI
(11) 94453 5500 / (11) 97140 5551 / (11) 94781 3446
morarmaissljantar@gmail.com
O espaço é uma homenagem à carreira da cantora Sula Miranda, rainha
dos caminhoneiros, e transmite seu estilo, seu gosto pela decoração e sua
história de vida, utilizando elementos relacionados com a estrada, tais
como pallets, corda, lona e rodas. Um lustre feito com galhos, customizado
especialmente para o ambiente, e uma parede de pallets em pinus de
reflorestamento mostra que é possível reaproveitar materiais simples
e transformá-los. Outro exemplo de reaproveitamento são as rodas de
caminhão utilizadas como base para o banco de vidro.

@morarmaissljantar
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07 GALERIA SCIACCO STUDIO
RICARDO CAMINADA
(11) 99649 1787
ricardo@ricardocaminada.com.br

A Galeria aproveita ao máximo a estrutura original do ambiente,
preservando o piso de mármore no hall e na escada. Como solução
criativa, apresenta boiseries nas paredes feitas com eletrocalhas. O
carpete utilizado, com estética natural, é lavável, ampliando seu período
de utilização. Neste espaço a criatividade alia-se ao bom gosto, tirando o
espaço de circulação do óbvio através das obras de arte, do uso de cores
e da maneira de fixar os quadros.

@rcaminada / @studiocaminada
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08 GARAGEM DA MULHER
CAROLINE CARDOSO, JOSÉ LOBATO
E MARCIA FREITAS
CASA LOBATO ARQUITETURA
(11) 3875 1271
(11) 99796 3345 / (11) 96303 6360 / (19) 99129 1881
ccardoso.interiores@gmail.com/casalobatoarquitetura@gmail.com
adaoefreitas.interiores@gmail.com
A Garagem da Mulher foi concebida para uma mulher feminina,
independente e conectada, que se realiza viajando e fotografando o
universo de carros antigos. O espaço foi projetado para se tornar um
refúgio onde ela possa relaxar e se conectar com sua infância e memórias
de viagens. Optou-se por fazer a mínima interferência possível na
estrutura existente: piso e azulejos foram revestidos de massa acrílica
e pintados, utilizou-se perfis metálicos para otimizar o custo e buscouse no mercado soluções de mobília de custo acessível, que deixaram o
ambiente aconchegante e funcional.

@carolinecardoso.interiores / @casalobato / @adaoefreitas
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09 LAVABO HARMONIA E CONTRAPONTO
FRANCISCO DONADIO E CRISTINA MARCOVECCHIO
(11) 97646 8205
contato@madoarquitetura.com.br

Elegante, acolhedor e funcional, o projeto buscou apresentar equilíbrio
estético e conforto sensorial através de materiais complementares e
acessíveis – o MDF certificado e o granito nacional – gerando menor
impacto ambiental em relação a produtos importados e de maior custo.
O resultado é um lavabo moderno e sofisticado, inspirado na música
– em que os elementos compõem em harmonia um contraponto.
Para complementar, a decoração solidária é representada através de
elementos artesanais.

@madoarquitetura
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10 SALA SOLSTÍCIO
NATHALIA LEME E DECO FREITAS
(11) 99469 6897 / (11) 99465 8106
anf.arquitetura@gmail.com
www.anfarquitetura.com.br

A Sala Solstício é um espaço aconchegante, para descansar e relaxar
curtindo uma boa música brasileira. Apresenta elementos que resgatam
a brasilidade e soluções econômicas em um único ambiente. Com o
reaproveitamento do taco existente e uso da madeira sustentável pinus,
a sala conseguiu trazer o clima praiano para dentro da cidade.

@anfarquitetura
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11 ESPAÇO INTERATIVO
FERNANDA DUARTE
(11) 98259 8964
fernanda@fernandaduarteinteriores.com.br

Com apenas 4m2, o espaço transmite acolhimento e conforto com
recursos que conferem a sensação de amplitude, como a adoção de
uma paleta monocromática, na cor rosa. Toques de dourado conferem
pontos de luz ao ambiente, que apresenta uma série de interações com
o visitante: é o caso da parede com uma arte que remete a um par de
asas e de outra com lousa e caneta para responder a um questionamento
da arquiteta. Uma estante sob medida criada pela profissional é o ponto
alto do projeto, aliando funcionalidade à praticidade.

@fernandaduarteinteriores
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12 CENÁRIO PERFEITO NO QUARTO DE CASAL
SUSANA DAMY
(13) 98164 5855
sd@stagingcasa.com / susanadamy@susanadamy.com
www.stagingcasa.com / www.susanadamy.com

Com uma mínima intervenção, este espaço foi pensado no conforto e
bem estar do morador que está em fase transição de casas e precisa ter
seu imóvel impecável para encantar seus futuros moradores. O dormitório
do casal é um dos ambientes mais desejados em uma residência e para
trazer interesse e ar de modernidade ao antigo espaço foi instalado um
carpete vinílico sobre o antigo piso de madeira. Nas paredes, a cor neutra
foi pensada propositalmente para enfatizar a arte brasileira. O projeto
também conta com mobiliário e acessórios versáteis, que podem ser
facilmente adaptados em uma próxima residência.

@susanadamy_staging
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13 BANHO DO CASAL
DANIELLE DAVID E MICHELI MARQUES
(11) 99765-2459 / (11) 98700-0003
danielledavid@uol.com.br/ arqmichelitrombini@gmail.com

Pensado para atender às necessidades de um casal e conferir agilidade
e independência com sofisticação, o espaço dispõe de cuba e chuveiro
em dupla, além de materiais com cores contrastantes. Foram usados
materiais de rápida instalação, pintura e revestimento vinílico lavável,
além do revestimento hexagonal em destaque na parede principal
do banheiro. Os espelhos são peças soltas, com design diferenciado
e material sustentável, e na área da banheira o paisagismo confere
movimento e aconchego.

@arquiteturaminuto / @mitrombiniarquitetura
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14 SALA DE TV
OLIVIA CURY
(11) 97696 5566
olivia@oliviacury.com.br

Levando em consideração o desejo de criar um ambiente simples e
aconchegante, a escolha do mobiliário priorizou cores neutras, materiais
naturais e peças com desenho minimalista. O piso foi criado com retalhos
de tapetes, destacando-se pela importância de transformar, reciclar e
reduzir custos. Os objetos traduzem a individualidade e os sonhos de
quem vive nesse espaço

@oc.arq
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15 VARANDA DA PEDROSO
ELAINE FONSECA
(11) 95954 2742
arq.elainefonseca@gmail.com

Um espaço para grandes encontros familiares, em que a linha mestra foi
transformá-lo em um ambiente familiar democrático e multifuncional,
onde os estilos pudessem fluir livremente, sem estereótipos, ligados
apenas pela natureza e pelo visual bucólico da generosa varanda

@arq.elainefonseca
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16 QUARTO ENCANTADO DA MENINA
CAMILA PIAZZA E MARYELA ROSA
(66) 99910 1105 / (65) 99973 3772
contatostudiooca@gmail.com

Inspirado no mundo lúdico e encantado da Branca de Neve e os Sete
Anões, o quarto tem a proposta de aproximar a criança da natureza.
Para isso, adotou-se elementos sustentáveis como o piso com sistema
de encaixe, que pode ser reutilizado, iluminação em LED e elementos
decorativos artesanais, produzidos por ONGs brasileiras. Soluções “faça
você mesmo” também se destacam no espaço, como desenhos à mão na
parede, acabamento de lápis de cor na escada e pequenos móveis feitos
de chaveiro de pompons.

@studiooca_

Morar Mais®
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17 QUARTO MEU MUNDO MÁGICO
CAMILLA PASSOS E LÚCIA VALE
(11) 97565 0736 / (11) 98122 7845
camilla_passos@hotmail.com / contatocamillapassos@gmail.com
luciafvale@gmail.com
www.milladesign.com.br

O quarto infantil “Meu Mundo Mágico” remete ao ambiente circense,
com soluções práticas e acessíveis como tecidos e fitas. Propõe o uso
de materiais recicláveis, como papelão e ripas de madeira do espaço
original, ao lado de móveis de qualidade, almofadas e bonecas de ONGs.
As cores, texturas e objetos escolhidos foram pensados para despertar
o interesse lúdico nas crianças, deixando o espaço bem alegre, criativo
e colorido.

@millamilladesign / @lucia.vale.designer
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18 QUARTO DO MENINO
CÁTIA ALVES
(11) 98723 4780
catia@catiaalvesinteriores.com.br
www.catiaalvesinteriores.com.br

Pensado para um menino na faixa dos 10 anos, o quarto apresenta cores
que remetem à brasilidade, além de elementos com fibras naturais e
customização, conferindo conforto, funcionalidade e praticidade ao
espaço. Com área de estudos e atmosfera lúdica, o ambiente traz ainda
produtos sustentáveis que valorizam artistas brasileiros e a inclusão
social.

@catiaalvesinteriores
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19 NUDE ROOM / BANHO DA CASA
SEMÍRAMIS ALICE
(11) 99818 9288
contato@semiramisalice.com.br
www.semiramisalice.com.br

Com pegada conceitual, o Banho da Casa evoca uma atmosfera lúdica,
sendo todo decorado em tons de nude – uma referência ao ambiente
onde se fica nu, com a pele à mostra. Remetendo aos pelos da pele,
paredes e forro são revestidos de uma grama sintética na cor nude,
criando uma camada sensorial. A banheira é recheada de bolinhas, no
mesmo tom, e o visual onírico é complementado com um letreiro em
neon. Com intervenções pontuais na estrutura original, a reforma gerou
o mínimo de entulho – os novos revestimentos foram instalados sobre os
originais. Na decoração, destacam-se objetos com pegada sustentável,
como os vasos de planta feitos com materiais reciclados.

@arquitetasemiramisalice
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20 ESPAÇO DA MULHER EMPODERADA
PAULO KOBAYASHI, JESSICA CASTELLI,
E ROBERTO FAZILARI
(11) 99992 7772 / (11) 99616 2284 / (11) 99941 5752
pkobayashi@uol.com.br / jessica@mallidesign.com.br
rzfazilari@gmail.com
O espaço foi pensado para mulheres entre 30 e 60 anos conectadas e
que gostam de deixar o seu lar sempre aconchegante e confortável.
O projeto é baseado em materiais naturais e mobiliário reciclado,
organizados de maneira elegante, despojada e funcional, refletindo
o dinamismo da mulher moderna. A manutenção de elementos da
estrutura original do espaço aliada ao garimpo de peças em antiquários
resultaram em um ambiente atemporal para morar e receber com
aconchego e estilo.

@paulokobayashifck3 / @jessicaestevam / @mallidesign / @betofazilari
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21 BANHEIRO DA MULHER EMPODERADA
ANDREA KERR
(11) 99955 5512
andreakerrarq@gmail.com
www.andreakerr.com.br

Para seguir o conceito “mais por menos”, adotou-se a solução de aplicar
revestimento apenas na área do box, enquanto a bacia sanitária com
caixa acoplada auxilia na economia de água. Na decoração, flores feitas
com jornal e pintadas com spray dão o toque “faça você mesmo”,
enquanto caixas em Capim Dourado, material brasileiro exclusivo da
região do Jalapão, no Tocantins, produzidas por artesãos da comunidade
local, substituem o gabinete de marcenaria.

@andrea.kerr
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22 CANTO DE TRABALHO
JU BORTOLOTTO
(11) 3744 5285/(11) 3661 2053/(11) 98381 2965
julyana@jubortolotto.com.br

O espaço alia mobilidade a boas soluções, com criatividade e
funcionalidade. Os móveis são soltos e de porte médio, facilitando a
troca de layout quando convier. As paredes ganharam cores através do
uso de adesivos e tintas, um recurso barato que pode ser renovado sem
muito custo. O piso laminado, assentado sobre o piso existente, diminui a
necessidade de obra, produzindo menos entulho, além de ser um material
ecologicamente correto. A madeira utilizada para criar as molduras é de
refugo de marcenaria, sobras de cortes usados na fabricação de móveis.
Luminárias e peças decorativas de qualidade e preços acessíveis provam
que o bom design não precisa ser caro.

@jubortolotto
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30 GALERIA SCIACCO STUDIO
RICARDO CAMINADA
(11) 99649 1787
ricardo@ricardocaminada.com.br

A Galeria aproveita ao máximo a estrutura original do ambiente,
preservando o piso de mármore no hall e na escada. Como solução
criativa, apresenta boiseries nas paredes feitas com eletrocalhas. O
carpete utilizado, com estética natural, é lavável, ampliando seu período
de utilização. Neste espaço a criatividade alia-se ao bom gosto, tirando o
espaço de circulação do óbvio através das obras de arte, do uso de cores
e da maneira de fixar os quadros.

@rcaminada / @studiocaminada
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26 COZINHA ACONCHEGANTE
THAISA CAMARGO
(11) 98122 2378/(11) 94784 9406
contato@thaisacamargo.com.br/thaisa@thaisacamargo.com.br
www.thaisacamargo.com.br

Prática e cheia de charme, a cozinha é um dos ambientes mais valorizados
atualmente em uma casa. A sensação de aconchego e praticidade dos
utensílios à mostra, o aroma das ervas e temperos e uma paleta de cores
terracota, que passeia pelos tons de palha, barro e cobre, conferem o
clima familiar que o ambiente evoca. A bancada executada em alvenaria
e revestida com pastilhas de vidro confere um visual retrô, enquanto o
revestimento em granito atende à área molhada.

@thaisacamargo.arquiteta
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27 JARDIM DOS PÉS DESCALÇOS
NEIDE BRAGA
(11) 99979 5098/(11) 3831 3596
paisagismo@neidebraga.com.br
www.neidebraga.com.br

O espaço “Jardim dos pés descalços” buscou uma nova leitura no ambiente com a
repaginação dos pisos de cimentos já existentes. As paredes de chapisco ganharam
nova vida com a revitalização de cores e aplicação de adesivos. As vegetações
foram mantidas e revigoradas. Houve introdução de elementos novos como
plantas em tons alegres, esculturas, pedras, banco e iluminação com linguagens
que remetem ao descanso e bem-estar. Um ambiente bonito com elementos de
baixo custo e baixa manutenção, facilmente aplicável para uma casa.

@neidebragapaisagista
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28 VARANDA AMAZÔNIA
ELAINE VILELA DE SOUSA
(11) 97389 4714 / (11) 2548 0888 / (11) 2548 0889
contato@elainevileladesousa.com.br

Com mobiliário brasileiro e objetos de decoração inspirados na
Amazônia, a proposta do espaço é apresentar um estar externo que
valoriza a diversidade natural do país. O projeto visa despertar o senso
crítico sobre a importância da Floresta Amazônica para todo o mundo,
de beleza natural única e fundamental importância para o ecossistema
mundial, ao mesmo tempo em que sofre com a ganância humana e o
descaso com sua preservação.

@elainevilelainteriores
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29 GARAGEM CAFÉ
MARIANA CECCHINI
(11) 3061 0523 / (11) 3061 9023 / (11) 99967 4491
contato@kaleidoscope.net.br
www.kaleidoscope.net.br
Para produzir o espaço foi gerado o mínimo de resíduo possível,
sem geração de entulho e poluição sonora, reaproveitando paredes
e piso que, com um bom projeto de interiores e iluminação, deram
as bases para o Garagem Café. Para completar a atmosfera retrô dos
acabamentos, foram criados quatro arcos que conferem a ideia de um
pé direito mais alto. Nas paredes, murais com temas da natureza e da
brasilidade acentuam o fundo azulejado. As portas da garagem original
foram usadas como biombos para a área contígua, reaproveitando
todos os elementos do espaço original.

@kaleidoscope_arquitetura
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32 BANHEIRO PÚBLICO ACESSÍVEL
VIVIANE FRIEDEMANN
(11) 5051 0075 / (11) 98105 5144
contato@vivianefriedemann.com.br
www.vivianefriedemann.com.br

Além de inclusivos, os Banheiros Públicos têm como premissa a
sustentabilidade em cada detalhe. Os metais da Lorenzetti contam com
uma tecnologia que permite uma economia de água de até 70% em
comparação a outros produtos no mercado. A iluminação foi customizada
através do uso de canos de PVC pintados de preto e as divisórias dos
banheiros privativos receberam um acabamento muito especial: a arte
do grafite pelas mãos do artista brasileiro Roger Taí. O resultado dessa
mistura são ambientes cheio de personalidade e sem preconceitos!

@vivianefriedemann
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35 “CONCEITO MADEIRA & LINHA”
PAULO ROSSI E FLÁVIA LIMA
(11) 96589 3137 / (11) 3399 5330 / (11) 3209 4257
comercial@madeiraelinha.com.br
www.madeiraelinha.com.br

Com a proposta de reproduzir o conceito da loja dentro do Morar Mais,
os arquitetos buscaram aliar conceito, design e sustentabilidade com
preço acessível. Para isso, o projeto aproveitou elementos da arquitetura
original, como um painel em madeira vazado, em consonância com os
materiais utilizados na produção do espaço, como elementos artesanais
e produtos reciclados ou reutilizados.

@madeiraelinha_interiores
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36 ESCRITÓRIO E ESTÚDIO DO DR. PET
CARLOS AGRICOLA E PATRICIA CAPOBIANCO
(11) 94744 1633 / (11) 94747 0067 / (11) 3085 7719
carlos@quatriarquitetura.com.br / patricia@quatriarquitetura.com.br
www.quatriarquitetura.com.br

O projeto se baseou nas necessidades de um cliente real, Alexandre Rossi,
conhecido como Dr. Pet, que desejava ter um espaço para trabalhar, gravar
suas aulas e entrevistas e ainda curtir momentos de descontração com a gata
Miah e os cães Estopinha e Barthô. Todo mobiliário foi feito sob medida, com
madeira reutilizável, atendendo à área de trabalho. O espaço de brincadeira
dos pets integra o estúdio de gravação e reuniões, com direito a arranhadores
para a gatinha feitos à mão, com cordas de sisal, espalhados pelas prateleiras
que permeiam o espaço.

@quatriarquitetura
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37 BANHEIRO “UM BANHO NO ÉDEN”
ARTUR CAVEIRO
(11) 94764 4777
artur.caveiro@gmail.com

O projeto visa trazer para dentro de casa elementos naturais, simbolizados
pela vegetação, madeira, pedras e água. Buscando transmitir a conexão com
a natureza e a simbiose do ser humano com o meio ambiente, apresenta
soluções como um lavatório confeccionado a partir de um tronco de árvore,
jardins verticais internos, seixos naturais como revestimento, entre outras,
resultando em um espaço aconchegante, moderno e harmônico

@artur.caveiro
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38 APARTAMENTO QUINTO ANDAR
JOÃO MARCOS CALFAT
GRUPO LINE
(11) 3051 7788 / (11) 97251 7777
joao@grupoline.com.br / contato@grupoline.com.br
Com soluções criativas para compor um ambiente aconchegante e, ao
mesmo tempo, com bom custo-benefício e mobilidade, o projeto tira
partido de uma decoração sustentável e com elementos customizados.
Foram usados materiais de descarte como o painel de madeira feito
com sobra de assoalho e o tapete de retalhos, entre outras recursos,
conferindo um clima urbano e intimista. A opção por móveis modulares
facilita a reconfiguração do espaço e até mesmo a mudança para uma
nova casa.

@grupoline
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39 APARTAMENTO DA INFLUENCIADORA
HENRIQUE FRENEDA
(11) 97301 0330
henrique@frenedainteriores.com.br
www.frenedainteriores.com.br

O projeto mostra que é possível montar um apartamento com
personalidade e que caiba no bolso. Pensado para uma influenciadora
digital, o apartamento com conceito aberto propõe acompanhar a
moradora em seu estilo de vida, com soluções criativas e práticas para
o dia a dia. Tons vibrantes, mobiliário moderno e iluminação em LED
formam uma decoração conectada, que dispõe, inclusive, de uma parede
instagramável.

@frenedainteriores
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41 APARTAMENTO “EU AMO BICHOS”
GABRIELA MOREIRA
(19) 4062 8929 / (19) 98111 0375
contato@design2c.com.br / gmoreira@design2c.com.br
www.design2c.com.br

O projeto foi pensado para um perfil jovem, que aprecia soluções
práticas, ecologicamente corretas e se preocupa com a preservação do
meio ambiente em suas ações. As soluções apresentadas, que reduzem
a produção de resíduos ou que podem ser recicladas, somam-se a esse
posicionamento.

@d2c_arquitetura
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42 REFÚGIO DA SYLVIA DESIGN
MARIZA SILVA
(11) 98894 9847
msarqeinteriores@gmail.com

O espaço é uma homenagem à empresária Sylvia Design, onde se
destaca o chique que cabe no bolso através do mobiliário e de uma
seleção de peças ecologicamente corretas. Pensado como um local de
descanso, para recarregar as energias com tranquilidade e acolhimento,
o ambiente dispõe de uma chaise, poltronas para leitura e uma estante.
Em destaque, a parede principal recebeu revestimento de madeira
ripada e a decoração é arrematada por um tapete com estilo oriental.

#marizaarqedesign

80 | Morar Mais

®

44 ESTÚDIO LAR DOCE CASA
ANNA BEATRIZ FADUL E GREGORY COPELLO
(21) 99954 3386 / (21) 99559 0747
abfadul@globo.com / arquitetura@gregorycopello.com
O Estúdio Lar Doce Casa foi pensado como um local onde a influenciadora
pode trabalhar, receber amigos, morar e pesquisar sobre tendências. É um
ambiente marcado pela integração, versatilidade e multifuncionalidade, com
uma paleta de cores que promove o bem-estar e ressalta a singularidade
do espaço. Pensando em novos usos para os revestimentos e materiais, a
dupla desenvolveu uma marcenaria inteligente como solução para otimizar
os custos. A técnica do frisado imprime um visual semelhante à madeira
ripada, trazendo estilo e personalidade ao mobiliário com um custo mais em
conta. Outro destaque é o piso monolítico, com um belo efeito sem junções,
totalmente mineral e natural: não agride o meio ambiente, pois é um tipo de
cal acrescido de resina, e ainda proporciona conforto térmico

@fadulcopello / @gregorycopello /@annabeatrizfadul
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45 QUARTO DA MÃE MODERNA
DANIELLE DANTAS E PAULA PASSOS
(11) 99366 9690 / (11) 98339 9096
danielle@dantasepassosarquitetura.com.br
paula@dantasepassosarquitetura.com.br

O quarto da Mãe Moderna é um refúgio para uma mulher de
personalidade que gosta de ter a natureza ao seu redor. O verde é
uma presença forte no espaço, seja no mobiliário em tom pastel ou no
adesivo com folhagens. Acolhedor, prático e feminino, o lugar combina
com a primavera e suas nuances, adotando elementos que simulam uma
atmosfera natural - como o revestimento vinílico que remete à madeira,
cestos de palha natural e tricô.

@dantaspassos.arquitetura
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46 QUARTO DO FILHO ADOLESCENTE
CARINA PEDERZOLI E RODRIGO AMARAL
(11) 97105 9975 / (11) 97140 4201
carina@dosmundos.com.br / rodrigo@dosmundos.com.br

O espaço foi pensado para um adolescente que curte surfe e skate. Não
existe nada fixo e os móveis, além de leves, possuem rodízios, facilitando
a mudança de layout que os jovens normalmente fazem entre a
adolescência e o início da vida adulta, sem que isso implique em maiores
gastos para seus pais.

@dosmundoscreations

Morar Mais®

| 83

48 SALA DE BANHO
VANESSA DE MANI
(11) 98271 5712 / (11) 94038 3009
contato@vanessademani.com.br

Pensado como um local de refúgio e descanso, o espaço tem como proposta
aguçar os sentidos: o tom verde, relaxante e calmante, proporciona bem
estar. A iluminação indireta, com circuitos automatizados, criam cenas
de acordo com o momento e incorporam tecnologia ao espaço. O box
e as bancadas, com design exclusivo em acrílico tecnológico, que conta
com elementos naturais em sua composição, criam um efeito inovador,
além de proporcionar maior segurança em relação ao vidro. Madeira de
demolição com verniz náutico completa a bancada. Um banco criado
exclusivamente para o evento arremata o espaço.

@vanessademaniinteriores
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49 ESTAR DA FAMÍLIA
RODRIGO ROCHET E NATÁLIA FARIA
(21) 98262 4705 / (11) 93206 2400
rodrigorochet@gmail.com / nataliafaria.arq@gmail.com

O espaço foi pensado para resgatar memórias de infância, relaxar e
aproveitar o tempo em família. O verde traz para o ambiente um clima
de quintal, proporcionando relaxamento e diversão, aliado a elementos
como um escorregador ao lado da escada que dá acesso à sala. A escolha
de um mobiliário versátil proporciona maior integração ao ambiente.

@rochetarquitetura / @manualdoprimeirolar

Morar Mais®

| 85

50 COZINHA DAS SENSAÇÕES
CRISTIANE SCHIAVONI
(11) 3649 4900 / (11) 98962 1856
contato@cristianeschiavoni.com.br
www.cristianeschiavoni.com.br

A Cozinha das Sensações é uma homenagem ao chef paulista Renato
Caleffi, referência nacional em gastronomia orgânica. O espaço apresenta
soluções econômicas, como o reaproveitamento de materiais e peças
funcionais feitas a partir de refugo de serralheria, como cestas e
cabideiro feitos com ferro de descarte. Com um toque industrial, o cinza
e a madeira contrastam com o coral, que reveste um das paredes em um
harmonioso contraponto.

@cristianeschiavoni
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51 SALA MULTIFUNCIONAL
DIÁRIO DO ARQUITETO
SIMONE GOLTCHER
(11) 99162 4492 / (11) 3814 6566
simone@simonegoltcher.com.br
www.simonegoltcher.com.br
Soluções criativas e marcas nacionais traduzem o conceito “o chique que
cabe no bolso”. Boiseries nas paredes conferem sofisticação, enquanto
o tom cinza reforça a elegância e o toque clean. Destaque para o vão
com prateleiras e na disposição das poltronas e sofás. Ponto de encontro
agradável e convidativo para relaxar e apreciar os conteúdos oferecidos
durante o Morar Mais.

@simonegoltcherinteriores / @diariodoarquiteto

Morar Mais®
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52 SALA DE JANTAR
FRANCISCO CALIO
(11) 3031 4139 / (11) 3813 4803 / (11) 98780 0471
caliodesign@calio.com.br

Com um toque vintage e mobiliário de design orgânico, o projeto
transmite leveza visual em um ambiente prático para os dias de hoje.
A iluminação é intimista, composta por uma luminária pendente e um
abajur. O destaque é o uso do revestimento de piso na cor concreto,
aplicado nas paredes como um painel, conferindo simplicidade e luxo
ao ambiente.

@caliointerioresdesign
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53 FURACÃO DE IDEIAS
CRIS PAOLA
(11) 3071 2888 / (11) 99264 6640
contato@studiocrispaola.com.br
www.studiocrispaola.com.br
www.milideiaspormetroquadrado.com.br

A proposta é apresentar um “furacão de ideias”, com uma instalação
diferenciada que é o ponto instagramável do evento e conta com a
participação de arquitetos e designers de interiores do Morar Mais, que
customizaram as cadeiras que constituem a obra. Cada cadeira exposta na
instalação está à venda: todo lucro será revertido para a instituição Decor
Social. No mesmo ambiente, a ação “Papo Decor” dá semanalmente ao
visitante a oportunidade de participar e criar um novo layout para sala
de estar - ou seja, a cada semana haverá uma sala de estar diferente no
mesmo espaço.

@studiocrispaola / @milideiaspormetroquadrado

Morar Mais®
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55 MINI GOLFE
DANIELA MUNIZ E MANOEL BRANCANTE
(11) 99742 4241 / (11) 99906 8617
danimuniz@artenaterrapaisagismo.com.br
mbrancante@uol.com.br / brancante@uol.com.br

O Mini Golfe mostra que é possível colocar em qualquer empreendimento,
como um condomínio ou um jardim, por exemplo, um espaço interativo
nestes moldes. Diferente de um campo de golfe profissional, esta versão
tem o conceito mais lúdico. Feito com grama sintética, é uma obra fácil
e de baixa manutenção, consistindo em um espaço de lazer para toda
a família.

@artenaterra / @brancante_m
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56/57 JARDIM TROPICAL CONSIGAZ
CATÊ POLI
(11) 99622 8718 / (11) 3774 5944
paisagismo@catepoli.com.br
www.catepoli.com.br

O Jardim Tropical Consigaz é um espaço de estar e confraternização.
Emoldurado por uma instalação com botijões de gás, é um jardim com
plantas tropicais e folhagens exuberantes. Foi usado mobiliário brasileiro
de corda náutica, móveis de madeira bruta de manejo sustentável,
tapetes para área externa, lareiras a gás, iluminação com LED e vasos
em polietileno.

@cate_poli_paisagismo

Morar Mais®
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58/59 REFÚGIO TEMPERADO
NEZA CESAR E SERGIO DE DIVITIIS
(11) 3759 2087 / (11) 98354 5146
nezacesar@nezacesar.com.br
Com um trabalho focado em cor e criatividade, o espaço propõe ser um local
de encontro, apresentando recursos de baixo impacto ambiental e embasado
no Feng Shui, com forte influência boho. O projeto aproveitou elementos
já existentes no local, como o piso externo de granilite, que ganhou um
tratamento e pintura em azul-petróleo, e o piso do ambiente interno, um
ladrilho inglês vintage original, na cor verde-esmeralda, que foi restaurado.
Dois tapetes assinados pela própria designer de interiores foram inseridos na
decoração, feitos a partir de um patchwork de sobras de outras peças. Já as
paredes ganharam pinturas de flores com influência de Frida Kahlo, assinadas
pela artista Gabriela Braga. Objetos antigos, de acervo pessoal e de amigos,
integram a decoração. Os móveis são em sua maioria de madeira reciclada,
mesclando peças modernas e clássicas, bem como diferentes tecidos nos
estofados. No jardim, PANCs (Plantas Alimentícias Não-Convencionais) e
temperos que podem ser usados na alimentação chamam a atenção para a
variedade de gostos e sabores do Brasil.

@mundodenezacesar
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60 JARDIM DA PISCINA
MARCELO FAISAL
(11) 3021 2665 / (11) 99978 3002
projeto@marcelofaisal.com.br

Por coincidência, o projeto paisagístico original do espaço foi realizado
pelo próprio arquiteto e paisagista nos anos 2000. Com restauração e
preservação da arquitetura, foram introduzidas novas espécies junto à
rica vegetação já existente, garantindo um projeto de baixíssimo custo,
sustentável e com características tropicais. O uso de tinta nos pisos e na
piscina representa uma nova tendência de construções mais acessíveis e
que demandam menos manutenções. O mobiliário contemporâneo com
materiais orgânicos e sintéticos humaniza e convida para o bem-estar e
para a convivência.

@marcelofaisalpaisagismo

Morar Mais®

Al. Gabriel Monteiro da Silva, 863 - Jardins
Juquehy / Riviera / Camburi

@baliexpress
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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.

Otimize seu tempo com
conforto e conveniência,
encontrando diversos produtos
e soluções em um só lugar!
Conheça nossa linha de produtos
residênciais e comerciais:
Envidraçamento de sacada •Persianas•Espelhos
Box em vidro laminado• Vidros Especiais
Gabriel Monteiro da Silva, 1296
Jdm América, SP 11 2955 6644

BG

MARCENARIA

Ambientes e móveis
planejados exclusivos!
Cozinhas
Áreas de Serviço
Closets
Salas de estar
Painéis
Áreas Gourmet
Pintura em laca
Reformas em geral

Faça-nos uma visita!
(11) 2373-3612
(11) 94864-6469

Rua Purua, 167 - Jardim Jaú
03730-020, São Paulo

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

MAXsOUZA

arquitetura

SOLUÇÃO COMPLETA EM

REVESTIMENTOS
A Viva+ Revestimentos trabalha com marcas inovadoras,
que traduzem as últimas tendências em pisos, revestimentos,
louças, metais sanitários, painéis, acessórios etc.
(11) 4323-9217 | 4323-9253

@vivamaisrevestimentos
www.vivamaisrevestimentos.com.br

Tapetes • Corrnas • Persianas
Papéis de Parede • Tapeçaria
Rua Inhambú, 653 - Moema/SP | (11) 98116-9797
ﬁoearte.com | @ﬁoearte

AZULEJOS LEVES
REMOVÍVEIS?

MODELOS 3D & METRO TILES
RECICLÁVEIS
MUDOU? LEVE JUNTO

RO

MET

INSTA @CASA.LEV

WWW.CASALEV.COM.BR

LE

ES

TIL

AZ
U

SEM
QUEBRA-QUEBRA?!

JOS

3D

COLO DIRETO NA
PAREDE?

www. quater.com.br
@quatermoveis

RIO DE JANEIRO
BELO HORIZONTE
PORTO ALEGRE
SÃO PAULO
CURITIBA

DECORAÇÃO DESIGN
ARQUITETURA PAISAGISMO
E BOAS IDEIAS!

MORAR
MAIS
POR MENOS
2019

+55 47 3646-1300

EDIÇÃO
SÃO PAULO ANO 2019
DIRETORIA
MORAR MAIS PROMOÇÕES E EVENTOS
Sabrina Ouriveis Schuback Rocha
Ligia Ouriveis Schuback

Departamento Administrativo Financeiro
Cleide Serra
Ombudsman
Mariza Silva

DIRETORIA COMERCIAL LICENCIAMENTO
Sandro Ouriveis Schuback

Assessoria Jurídica
Kalache, Chami, Costa Braga Advogados

Marketing
Carla Mendonça / Assistente

Design Gráfico
Premiata Design/ MoMa

Executivos de Contas
Karol Albertassi
Cintia Rygaard

Engenharia Elétrica
Carlos Eduardo Berenguer
Berenguer Engenharia

Assessoria de Imprensa / Matriz
Coordenador
Marcelo Guidine
Produção Textual
Cinthia Pascueto

De 03 de outubro a 17 de novembro
Av Pedroso de Morais, nº 2.188
Pinheiros
De Terça a Domingo das 12h às 20h
Tel (21) 2512-2412

Impressão
Gráfica Colorset

Assessoria de Imprensa / SP
Mariana Amaral Comunicação

marketing1@morarmais.com.br
www.morarmais.com.br

Fotos Ambientes e Arquitetos Rio 2019
MCA estúdio

CANAL
YOUTUBE

DIRETORIA
L. SCHUBACK ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO
Ligia Ouriveis Schuback

MIDIA OFICIAL

ASSESSORIA DE
IMPRENSA

APOIO

PATROCÍNIO REGIONAL

by lukkent technologies

www.criarsign.com

Alquimia
Ambiental
Arq. Alessia Colombo

alessia@alquimiaambiental.com.br
+55 11 99194-0309

Descomplique!
Alugou? Alugou!
Com a parceria
Nilomais
Uebel
e QuintoAndar
você
QuintoAndar,
o jeito
rápido
de alugar imóveis.
anuncia grátis e aluga imóveis de um jeito rápido,
O
QuintoAndar
é uma plataforma de aluguel de imóveis que nasceu para
conﬁável
e online.
simplificar o processo de locação do início ao fim. Maior segurança
para o proprietário, menos burocracia para o inquilino.

Para o proprietário
Para
osempre
proprietário
Receba
em dia

Receba
emmil
dia;contra dano
Proteçãosempre
de R$ 50
Proteção
de R$
50 mil contra
Atendimento
preferencial
comdano;
a Nilo Ubel.
Anuncie grátis e ganhe fotos gratuitas.

Para o inquilino

Acesse quintoandar.com.br
ou baixe nosso aplicativo.
Acesse quintoandar.com.br
ou baixe nosso aplicativo.

Sem fiador, seguro fiança ou cheque-caução

Para
inquilino
Agenteovisitas
online e negocie com o proprietário
Sem
fiador, livre
seguro
ou cheque-caução;
Totalmente
de fiança
burocracia
Agente visitas online;
Negocie direto com o proprietário.
CRECI-SP J24.344

APP ALAMASTER™
Proteção na palma da sua mão

Imagem e Escuta

Dê acesso a câmera e microfone
em casos de emergências

Botão de Pânico

Socorro silencioso com um clique na
tela do seu celular

Cerca Virtual

Compartilhe localização e deﬁna
limites seguros de deslocamento

Ajuda Imediata

Da suspeita criminosa ao incêndio
ou emergência médica

Supervisão Motorizada

Veículos de apoio em seu bairro
dia e noite

SEGURANÇA INTELIGENTE

Transforme seu celular em um dispositivo de segurança completo
MAIS INFORMAÇÕES: (11) 4378-8879
R. Soldado José de Andrade 295 | Jardim Santa Francisca - Guarulhos - SP
R. Visconde de Pirajá 414, lj. 227 | Quartier Ipanema - RJ
R. Paula Frassinetti 98 | Rio Comprido - RJ
21 98460-4820 | 21 2143-1001 | www.alamaster.com.br

24h
Monitorado 24h
Morar Mais®
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