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Finalmente o projeto se concretiza. Para os místicos, 

vejam só, o número 1 representa um convite a 

profundas transformações. Aos que rejeitam esse 

papo de numerologia, resta acreditar na realidade do 

desejo, do sonho. Nesta primeira edição, a REVISTA 

   ARQUITETURA DO VALE vem confirmar que a região 

do Vale do Paraíba tem alta  qualidade de projetos e 

profissionais, a começar pela nova loja que gerou 

nossa matéria de capa. O espaço com projeto 

arquitetônico arrojado oferece aos seus clientes 

o melhor do design nacional. Mostramos também

projetos de renomados profissionais da  região e foi 

focando no melhor da arquitetura do Vale que 

apresentamos aqui um belíssimo catálogo.
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Manoel Carlos de Carvalho, um dos arquitetos mais completos
da região, fala sobre sua carreira de mais de 40 anos

UM NOME DE SUCESSO   
Manoel Carlos de Carvalho
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   Considerado uma das maiores referências em 

arquitetura, não só em Taubaté, cidade do interior de 

São Paulo, onde está localizada a sede de seu 

escritório  Carvalhos Arquitetos Associados, MC

Manoel Carlos de Carvalho soma projetos em diversos 

Estados do Brasil e, inclusive, no exterior. 

   O pioneirismo também aparece na adoção de 

práticas sustentáveis em seus projetos. Manoel Carlos 

é idealizador e fundador do Jardim dos Pinhais Ecco 

Parque, o primeiro parque de jardins temáticos do país.

       Para isso, o arquiteto transformou uma área de 14 

mil hectares, localizada em Santo Antônio do Pinhal, no 

parque ecológico de oito jardins temáticos. Um sonho 

realizado que também se tornou um negócio 

promissor. 

   Formado em arquitetura pela Universidade 

Mackenzie, em 1966, e pós-graduado em projetos, ele 

também foi professor da Unitau Universidade de 

Taubaté durante 40 anos. Hoje, divide a direção de sua 

empresa com seu filho, o arquiteto Carlos Alberto de 

Moura Carvalho.

Como vê a arquitetura da década de 1970? E de lá pra cá, 

qual foi a mudança mais relevante?

No Brasil, a arquitetura nas décadas de 1970 e 1980 era 

muito elitista, atendia mais a alta classe social, as grandes 

empresas, principalmente as bancárias, edifícios públicos e 

estádios de futebol. Hoje, a arquitetura está ao alcance das 

diversas classes sociais, atendendo principalmente a área 

residencial, seja uni ou pluri-habitacional.

Como é seu processo criativo para iniciar um projeto?

Marcamos uma entrevista com o cliente para o levantamento 

de dados referente ao projeto, buscando informações sobre 

sua forma e suas funções. Em seguida, vem a obtenção de 

dados locais da obra como terreno, clima, características da 

região. Depois, as definições do sistema estrutural, materiais 

básicos a serem utilizados, disponibilidades técnicas 

construtivas e mão de obra local disponível. E, por fim, o valor 

do investimento, tempo e forma de desembolso. 

De posse destes elementos e buscando atender os anseios 

do cliente, colocamos “a mão na massa”, colocando a 

cabeça para pensar.

Texto: Fotos:Camilla Taddeo  Ronaldo Rizzutti

Jardim dos Pinhais Ecco Parque em

Santo Antônio do Pinhal
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Uma de suas características é a criação de ergonomia em 

seus projetos. Como surgiu essa influência?

Nas décadas de 1970 e 1980, era muito comum os clientes 

solicitarem peças fixas como sofás, camas, banheiras e 

bancos, geralmente executados em alvenaria ou concreto. 

Os profissionais de arquitetura buscaram soluções através 

do design de mobiliários e, consequentemente, a prática da 

ergonomia.

Atualmente, como é a sua rotina de trabalho? 

Eu e meu filho Beto dividimos as tarefas dos novos projetos. 

Procuramos sempre desenvolvê-los seguindo rigorosamente 

os dados levantados na entrevista com o cliente e checando 

“in loco” as informações obtidas. Quanto aos serviços 

internos, nossa rotina de trabalho envolve também o 

atendimento aos clientes, construtores, empreiteiros e 

técnicos para apoio e esclarecimento de dúvidas e possíveis 

alterações solicitadas pelo cliente. 

E sua equipe, tem a mesma rotina?

Os serviços externos nos colocam, principalmente Beto e eu, 

em constantes visitas às obras. Na maioria das vezes, elas 

são realizadas junto ao cliente. 

O desenvolvimento, a aprovação e o acompanhamento até o 

término das construções envolve toda a nossa equipe, que é 

multidisciplinar, formada por engenheiros civis e arquitetos 

especializados nas diversas áreas. Também mantemos 

convênio com a Unitau ( Universidade de Taubaté ) e rece-

bemos alunos para estágio. Eles são acompanhados por nós 

em todo o período de aprendizagem.

Ao longo desses anos, quantos projetos foram executados 

e criados por você?

Não tenho ideia, pois executamos projetos desde pequenas 

peças de interiores para residência, móveis, paisagismo, 

arquitetura de interiores, decorações comerciais, 

residenciais, até grandes edifícios comerciais, industriais, 

bem como pequenos e grandes projetos de urbanização.

Além da arquitetura e urbanismo, você também tem como 

projeto o primeiro parque de jardins temáticos do Brasil..

Este foi um projeto muito especial, pois as pesquisas feitas 

para atender os clientes se transformaram em um objetivo 

pessoal. O Jardim dos Pinhais Ecco Parque recebeu grande 

influência de Butchart Gardens, no Canadá, e de vários outros 

parques visitados na Europa e . USA

Clínica Odontológia em Taubaté
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Villa Lobos Espaço Gastronômico em São José dos Campos

Residência em Passa Quatro 
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Peças assinadas por designers, marcas consagradas
e atendimento personalizado são o diferencial da loja

Firmato Móveis, em São José dos Campos

OPÇÃO DE LUXO  

REVISTA ARQUITETURA DO VALE         14



REVISTA ARQUITETURA DO VALE         15



Texto: Fotos:Ana Caparroz   Ronaldo Rizzutti

Serviço: 

Firmato Móveis  Più Esclusivo 

Avenida Rio Branco, Jd. Esplanada II

São José dos Campos, SP

Tel: (12) 3911-1715

www.facebook.com/firmatomoveis

www.firmatomoveis.com.br

"A Firmato Móveis é uma

boa opção para quem

quer deixar a morada

como sempre sonhou"
Luciene - Firmato Móveis

      A imponência da porta pivotante é mais que um chamariz. 

Ela revela literalmente o requinte dos produtos distribuídos 

pelo interior da Firmato Móveis. Localizada no nobre Jardim 

Esplanada, em São José dos Campos, e aberta há 5 meses, a 

loja conceito funciona com o intuito de levar cada visitante 

que passam por ali, à idealização de decorar e compor os 

espaços de sua própria casa. Isso porque, cada peça 

disponível na Firmato, que seja um móvel, luminária, cortina, 

tapete, almofada ou papel de parede, foi escolhido para 

agradar a todos os estilos e personalidades e aos fãs do 

design mundial.  

   Nomes como dos brasileiros Jader Almeida, Marcus 

Ferreira, Pedro Mendes, Larissa Diegoli, Aristeu Pires, Victor 

Angueira e Lattoog Studio são os protagonistas do projeto 

assinado pela  Arquitetura e Design. Num espaço de OKHA

1000 m², peças dos consagrados designers e de marcas 

luxuosas como Santa Mônica, Celina Dias e Ralph Louren se 

dividem pelos ambientes criados para representar  os  vários  

cômodos de uma casa.  “Os espaços são amplos e aconche-

gantes e os produtos, super exclusivos”, concorda a 

proprietária da Firmato, Luciene. 

      O pavimento térreo tem pé direito alto, grandes janelas de 

vidro e soluções que evidenciam ainda mais os produtos, 

como nichos que acomodam almofadas e cadeiras que estão 

à venda. O mezanino segue o mesmo padrão. E não é só isso. 

Para acompanhar tal requinte, o atendimento é mais que 

especial. 
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POLTRONA CUT TRAMADA  - 
Empório das Cadeiras
Boutique da Casa
12 3207-6436

Poltrona Sollos
Design Jader Almeira

Firmato Móveis
12 3911-1715

Trabalho Premiado

CHAISE PASO DOBLE  
Design: Sergio Fahrer

Firmato Móveis 
12 3911-1715

POLTRONA EM CARVALHO  
Taubaté Móveis 

12 3624-8899

POLTRONA ALICE 
Design: Aristeu Pires e Marcus Ferreira ( Decameron )
Firmato Móveis
12 3911-1715
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PAPEL DE PAREDE  
Ralph Lauren
Firmato Móveis 
12 3911-1715

Papéis de Parede
que priorizam elegância

PAPEL DE PAREDE   3D
Orlean

Villa Cores
12 3921-7411

PAPEL DE PAREDE   
Wall Covering

Tafetá
12 3913-4791

PAPEL DE PAREDE  
Celina Dias
Firmato Móveis 
12 3911-1715
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Os Ambientes energizados de

 VERA COSTAS
Após passagem pela Europa e América e pela estadia de cinco anos na Ásia,

a designer de interiores Vera Costas vem aplicando seu conhecimento

e energizando ambientes, inspirados no Feng Shui

#o profissional

CRAFT
Soluções Inteligentes
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      Há quase 20 anos atuando no mercado de decoração, a 

designer de interiores Vera Costas apresenta propostas 

diferenciadas, fruto de várias pesquisas feitas em viagens 

pela Europa e América, e pela estadia de cinco anos na Ásia. 

       Vera descreve que morar no continente asiático foi muito 

enriquecedor, pois lá absorveu informações que ampliaram 

seus conhecimentos para identificar tendências e fazer 

combinações.

       “O aprendizado adquirido, as experiências vivenciadas e 

o acesso ao que há de mais moderno, tanto em relação à 

arquitetura antiga, grandiosa e enriquecida, quanto aos 

processos de construção, além disso, os materiais utilizados 

e as formas extremamente diferenciadas e impactantes, 

foram de grande valia, sobre minha formação” explica.

   Em suas viagens mundo afora, Vera também teve 

oportunidade de fazer cursos complementares como 

fotografia, pinturas em batick e outras técnicas mais 

conhecidas por aqui como aquarela. Fez também pós-

graduação em sua área, convivendo com novas culturas. 

   Essas influências só vieram a acrescentar mais 

conhecimento no uso do Feng Shui, que Vera já adotava em

seus trabalhos por aqui. 

   “Com o uso dos vários elementos na decoração dos 

ambientes, buscamos o equilíbrio energético para as 

diversas situações, seja em residências ou escritórios. São 

soluções simples e discretas que tornam o ambiente mais 

equilibrado e produtivo, para morar ou trabalhar”, explica.

      O relacionamento com o cliente também é fundamental, 

já que é preciso identificar o que ele quer. Sendo assim, saber 

ouvir, e não apenas escutar, é de extrema importância. 

Para chegar aos resultados esperados e exclusivos a cada 

cliente, e que realize o seu sonho, Vera faz uma leitura como 

perfil, estilo de vida, gostos e desejos.

      "Nos projetos apresentados, o Feng Shui é realizado pelo 

uso dos materiais em perfeita harmonia, a mistura com 

parcimônia e perfeita ligação faz de cada ambiente único. A 

percepção do Feng Shui é possível apenas pela sensação 

agradável que cada ambiente causa, não sendo possível 

identificar se esse ou aquele objeto/elemento esta lá por sua 

beleza e funcionalidade ou se teria outro motivo. Assim é o 

Feng Shui, equilíbrio e bem estar", conclui Vera.

Texto: Fotos:Camilla Taddeo  Ronaldo Rizzutti
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As flores são seres vivos e possuem energia vital (chi). 

Elas revigoram os ambientes, além de trazerem beleza, 

cor e alegria.

Neste projeto da designer de interiores Vera Costas, os 

espelhos, considerados instrumentos de cura no 

Feng Shui, marcam os ambientes decorados

Para um sono mais tranquilo, 

a cor das paredes dos dormitórios deve ser suave.

Tons fortes, como o vermelho, podem ser usados em

roupas de cama, almofadas, vasos ou porta-retratos.
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A arquiteta Laila Siqueira fala sobre a influência da arquitetura
na qualidade de trabalho em ambientes corporativos

TRABALHANDO MELHOR 
Laila Siqueira

#corporativo
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     Qual é o segredo para se ter um ambiente de trabalho mais 

produtivo? A resposta é simples: a arquitetura. Para isso, é 

fundamental contar com serviço de um profissional 

experiente, para a execução de um conceito corporativo e 

funcional. E é o arquiteto quem vai sugerir toda a infra-

estrutura necessária para o espaço funcionar da forma 

pretendida. 

     O arquiteto é o agente formatador do conceito escolhido 

para a empresa. Quem garante isso é a arquiteta Laila 

Siqueira. “Em conjunto com outros profissionais, ele desen-

volve o projeto, considerando sistemas de climatização, 

elétrica, acústica e iluminação”, enumera Laila.

    A profissional, que estagiou em grandes escritórios da 

capital paulista cuidando de projetos corporativos, ressalta 

que o interior de uma empresa deve imprimir sua imagem 

corporativa. Além disso, local de trabalho deve proporcionar 

vitalidade entre funcionários, redução de atritos e ampliação 

das capacidades humanas. 

     Escritórios como o da global Google, por exemplo, po-

dem ser apontados como novos modelos de corporativos. 

Com instalações inovadoras, a empresa se tornou referência 

mundial, servindo de inspiração para muitos projetos. 

Também por conta dessa estrutura é que a Google, hoje, é 

considerada uma das melhores empresas para se trabalhar.

      “É  uma mudança cultural drástica na forma de lidar  com

a produtividade de cada funcionário. O ambiente deve 

estimular a concentração e longas jornadas de trabalho. Os 

escritórios que trabalham com criação aderiram ao conceito 

com maior facilidade”, acrescenta a arquiteta.

      É importante lembrar que alguns pontos, independente 

do projeto, sempre são valorizados. A flexibilidade de 

mobiliários e divisórias deve sempre garantir a sinergia e a 

organização de fluxos entre equipes. Além disso, atende ao 

crescimento ou enxugamento de equipes e até novas 

demandas de salas de reunião e áreas de convivência.

      E com a personalização corporativa, muitas tendências 

se destacam. As 'quietrooms' (pequenas salas acustica-

mente isoladas), por exemplo, são indicadas para ambientes 

que precisam estimular a concentração e ideais para 

reuniões privativas. 

     A tecnologia aplicada no meio de trabalho também faz 

toda a diferença. “É um grande agente transformador no que 

se refere à inovação. Garantir equipamentos eficazes para a 

comunicação entre equipes e empresas agiliza definições e 

reuniões, eliminando o fator geográfico”, lembra a arquiteta.

    A filha de José Roberto Siqueira, proprietário de uma 

empresa especializada em áudio e vídeo, cita ainda alguns 

recursos tecnológicos utilizados em ambientes corporativos 

como videoconferências, telas compar tilhadas e som 

ambiente, assunto este que sua família entende bem.

Texto: Fotos:Camilla Taddeo  Camilla Taddeo

Escritório Google / Divulgação
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#especial
Paisagem valorizada
Arquitetura contemporânea e materiais rústicos
marcam a casa de veraneio situada em uma
área de 840 metros quadrados
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A implantação da casa em nível mais baixo ressalta a visão da paisagem 

para quem chega. Volumes retos conferem modernidade e materiais 

rústicos proporcionam atmosfera aconchegante.

    O escopo do projeto do arquiteto Olegário de Sá na 

residência, localizada em Piracaia, interior de São Paulo, foi a 

criação de um pátio central abrigado do vento e integrado às 

atividades sociais e ao espaço gourmet. As áreas de lazer e 

sociais trazem espaços confortáveis, abertos e com vista 

para a paisagem da represa.

     “Seguindo esse conceito de setorização, as suítes de 

hóspedes do pavimento inferior foram projetadas para serem 

independentes da casa, promovendo mais liberdade a seus 

ocupantes e aos proprietários”, observa o arquiteto Olegário 

de Sá. 

      Para fortalecer a ideia de casa na fazenda com grandes 

espaços gramados, optou-se por poucos trechos de pisos 

sobre o solo. Os pergolados em madeira natural trazem 

modernidade e rusticidade, além de serem funcionais para a 

cobertura de espaços na área externa.

        Nas fachadas, os elementos como as pedras e a madeira 

vinculam o projeto ao belo cenário. Já o tom azul das pastilhas 

na piscina confere um volume arquitetônico de destaque do 

conjunto.

Texto: Fotos:Camilla Taddeo  Lufe Gomes
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O acesso do pátio externo à casa pela escada de dormentes de trilho de 

trem respeita a topografia do terreno. Guarda-corpo da (  vidros ) e RG

pedra moledo da ( Oficina das Pedras ).
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A piscina com jacuzzi e borda infinita para três lados une arquitetura e 

natureza. Valorizada, a paisagem é refletida neste elemento, visível para 

vários ambientes. As pastilhas são ( Ceramick ).

Os ambientes de lazer e as suítes foram integrados para a convivência da 

família. Em torno da praça central: área íntima à esquerda, área social aos 

fundos, jogos e serviços à direita. 
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Gourmet, cozinha e sala de jantar totalmente integrados 

O espaço gourmet externo possui churrasqueira

O mármore das pias, bancadas e dos pisos dos banheiros são ( Gigli Lavoro ).

Salão de jogos integrado à piscina. A área social externa é o centro da 

casa. Com vista para o pôr do sol e a natureza, a grande varanda une 

ambientes sociais, jogos e dormitórios.

FORNECEDORES
caixilhos de madeira  / pastilhasMadeireira Martin

 / guarda-corpo  / mármores, pisosCeramick  vidrosRG
banheiros  / pedras Gigli Lavoro Oficina das Pedras

Arquiteto: Olegário de Sá 
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#arquitetando

       Graduados em arquitetura em 1991, pela Universidade 

Mackenzie, em São Paulo, Eliane e Olivo Altenfelder atuam na 

profissão desde então. Em 1995, se estabeleceram em São 

José dos Campos e iniciaram a Altenfelder Arquitetura e 

Construção.

     Já atuaram nas mais diversas áreas da arquitetura, 

elaborando projetos e gerenciando obras, que passam por 

residenciais, comerciais, clínicas e hospitalares. Sempre se 

atualizando e buscando novos materiais e tecnologia, se 

especializaram em projetos residenciais de alto padrão. 

        Criteriosos, acompanham o desenvolvimento de todos 

os projetos envolvidos com a arquitetura e a execução final. 

Aproveitam a tecnologia disponível para oferecer o máximo de 

conforto sem esquecer a preocupação com o meio ambiente, 

apostando em iluminação e ventilação natural, aquecimento 

solar e reutilização de águas pluviais. 

      Para o casal, o melhor resultado do trabalho vem da 

parceria com o cliente. Eliane e Olivo acreditam que cabe ao 

arquiteto a sensibilidade para interpretar as necessidades, 

sonhos e expectativas do cliente, sempre respeitando a 

individualidade e orçamento de cada um.

Eliane Altenfelder 
e Olivo Altenfelder

Altenfelder Arquitetura e Construção Ltda

12 3923.3578     altenfelder.arq@gmail.com
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#projeto

Em família
Soluções originais e criativas fizeram deste projeto
um exemplo de arquitetura voltada ao convívio e
bem estar familiar
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Todo o piso da área íntima é em madeira maciça cumarú,

da Indusparquet, comercializado na ( 73,  ). Os enxovaisKAZA

das camas são da ( Domus Enxovais ).

O papel de parede, as cortinas e persianas, da ( Tafetá

Cortinas ), marcam as diferentes personalidades das

duas filhas adolescentes do casal

As maçanetas e puxadores do banheiro são da Imab,

pisos e porcelanatos da Dune, ambos comercializados

na ( Portoro de  )SJC

        O desafio do engenheiro Vanor Zambroni e do arquiteto 

Alberto Kague para reformar a casa e 360 m² foi atender a 

necessidade do casal de empresários que tem duas filhas 

adolescentes e adora receber os amigos. Eles desejavam 

integrar os espaços sociais como living, home theater e 

cozinha à área de lazer externa de forma harmônica, sem 

deixar de lado a praticidade exigida no dia-a-dia. 

    O resultado foi uma área social dividida em quatro 

pavimentos e com espaços de sobra. Na área externa ficaram 

setorizados spa, cozinha gourmet com churrasqueira e living

que também emenda à sala de jantar interna, um convite 

permanente ao convívio familiar. No pavimento superior os 

quartos receberam papéis de parede e piso de madeira 

maciça, imprimindo modernidade desejada pelas jovens com 

diferentes estilos. 

    À fachada somam-se detalhes marcantes, desde o 

paisagismo sóbrio, com elementos naturais como as pedras 

que aparecem filetadas nas paredes. A iluminação planejada 

destaca o pé direito alto realçando a arquitetura deste projeto 

situado em São José dos Campos.

Texto: Fotos:Camilla Taddeo  Ronaldo Rizzutti
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Integrada ao home theater, o living é composto

por mesa de centro Drey ( Jader Almeida ) e tapete

Santa Monica disponíveis na ( Firmato Móveis )

No Home, lareira a álcool Construflama da ( Portoro ). Na composição,

estofado retrátil com toque aveludado que convida ao relax, poltrona

Charles Eames, além da mesa de carteado que deixou o espaço

aconchegante, tudo da ( Firmato Móveis ).
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O piso da Castelatto da ( Portoro ) garante fácil

manutenção e uso diário, mesmo com a emissão

de calor do spa aquecido da ( Hidrogás Piscinas ).

A Poltrona Elvira é assinada por Jader Almeida e

a mesa lateral by Larissa Diegoli.

FORNECEDORES
enxovais  / revestimentos e lareiraDomus Enxovais

  / tapetes ,Construflama Portoro Santa MônicaSJC
objetos decorativos e móveis  /Firmato Móveis
cor tinas e persianas  / piscinas / coifaTafetá Hidrogás 
e churrasqueira  / piso de madeiraMáxima Coifas
Indusparquet,  maçanetas e puxadores 73, .KAZA

Arquiteto: Alberto Kague e Engenheiro: Vanor Zambroni

Seguindo as diretrizes de contemporaneidade do 

restante da casa, abaixo cozinha gourmet com 

churrasqueira da ( Máxima Coifas )
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Arquiteta: Flávia Mello

Designer de Interiores:

Marcela Gaudioso
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Ar despojado
A harmonização das cores utilizadas
no apartamento em Ubatuba, confere
praticidade para o dia-a-dia no litoral

#projeto
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Na cozinha, os azulejos pintados à mão Flavia Del Prá 

nortearam a escolha de cores e objetos divertidos.

Os móveis planejados são da ( Todeschini ), os

eletrodomésticos da ( Spazio ), e as luminárias

completam o ambiente integrado  com salas

de estar e de jantar.



       Um apartamento despojado e prático para o dia-a-

dia na praia. Essa foi a proposta da arquiteta Flávia Mello e 

da designer de interiores Marcela Gaudioso nesse 

apartamento de 100 metros quadrados, localizado em 

Ubatuba, litoral norte de São Paulo. “Nossos clientes são 

um casal jovem com dois filhos adolescentes, antenados 

com o mundo. Uma família muito unida e que adora o 

mar”, explica Flávia. 

    As cores vibrantes norteiam os ambientes do 

apartamento. A área social formada pela cozinha é o 

coração do lugar, pois além de reunir os integrantes da 

família, guiou a escolha das cores e objetos dos outros 

cômodos. A exemplo dos azulejos da Flávia Del Prá 

pintados à mão, que definiu a escolha do aparador 

amarelo da sala de jantar e pelas poltronas vermelhas do 

home theater.

FORNECEDORES
móveis ,  / revestimentos   Essência Móveis  Móveis Portobello ShopMH
/ mármores e granitos / persianas  / marcenaria Astral Persiana e Cia

 / eletrodomésticos  / telas   / Alfa Spazio Mirian Badaró Galeria de Arte
móveis planejados   / gessos  Todeschini Casa Bella Gesso Criative

Os filhos do casal, uma menina e um menino, escolheram para seus

dormitórios as cores preferidas. A composição harmonizou tecidos e 

enxovais com as cores dos objetos. As persianas são da ( Persiana e Cia ).
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No tom da elegância
Tecnologia e iluminação se
destacam neste apartamento
projetado pelo arquiteto Ricardo Rossi 

#projeto
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Armários (Ornare), bancada e cuba em aço 

inox (Mekal), coifa (Falmec), limestone (Mont Doré), 

piso by (Mont Blanc), porcelanato (Eliane),

 banquetas (Artefacto), torneiras (Docol) e 

eletrodomésticos (Kitchen-aid) compõem a ampla cozinha 
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Neste apartamento de alto padrão, localizado em São Paulo, 

o arquiteto Ricardo Augusto Linhares Rossi reuniu 

funcionalidade, conforto e estilo. A residência de 360 m² é 

inspiradora com belíssima vista para a ponte Estaiada, um 

dos cartões postais da capital paulista.

O casal de empresários, com dois filhos jovens, solicitou que 

os ambientes apresentassem aspectos surpreendentes e 

diferenciados. O arquiteto criou então uma residência 

acolhedora e aconchegante onde os usuários pudessem 

viver e receber com muito prazer e alegria.

 “A proposta foi criar um apartamento com diversas opções 

de integração entre os ambientes, dando primazia à 

iluminação e também ao equilíbrio na paleta de cores, nos 

tons de beges, pretos e cinzas, criando assim um clima 

acolhedor e agradável”, explica Ricardo Rossi.

Os materiais foram criteriosamente selecionados para criar o 

resultado final. Os pisos receberam limestone e madeira 

cumarú. As paredes receberam painéis de madeira, painéis 

de madeira de demolição, porcelanato, espelhos, tecido de 

parede, papel de parede, pintura, revestimento em couro que 

caracterizam o tom perene das ambientações.

Texto: Fotos:Camilla Taddeo  Salvadore José Naddeo Busacca

A vista panorâmica para a ponte Estaiada dá um toque decór a 

mais ao ambiente. Vasos (Casa Flor) e poltronas (Amazônia Móveis).

Salas integradas compostas de painel em madeira 

(Passo a Passo), lustre (Arneli) e mesa (Brentwood)
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No quarto do casal, poltrona (à esquerda) (Breton

Actual), enxoval (La Belle Bergére), tapete (By Kamy)

e cortina (Cortina ) com trilho da (Trilho Suisso)RR

Em destaque, a coleção de carrinhos do quarto do 

filho do casal. Painel e mobiliário da Marcenaria

(Passo a Passo), espelhos e vidros (L'Vitrier).
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FORNECEDORES
Móveis / tapetes /Artefacto, Breton Actual  By Kamy 
arranjos florais / lareira e churraqueira Casa Flor 
Construflama /  Cortinas  Docol cor tinas  / metais /RR
coifas / construção / enxovalFalmec    La BelleJAMS
Bergére  Marcenaria Passo a Passo/ marcenaria  /
cuba e bancada de aço inox / corian e mármores Mekal  
Mont Blanc   Ornare  / armários planejados  / banheira
Pretty Jet  Trilho Suisso Wall/ trilhos / iluminação 
Lamps / Galeria de Arte André / obras de arte espelhos 
e vidros eletrodomésticos   L'Vitrier /  Kichen-Aid 

Closet do casal com armários

(Ornare) e tapete (By Kamy)

O home theater com sistema de  Smart MirrorTV

traz a tela no painel de espelhos. Iluminação (Wall

Lamps) e obras da (Galeria de Arte André).

No banheiro do casal tem banheira

(Print Jet) e bancada (Mont Blanc),

desenhada pelo arquiteto Ricardo Rossi
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Meu lar
A designer de interiores Vanessa Coutinho
faz de sua própria casa um belo portfólio.

Rusticidade marca o projeto.

#projeto
No detalhe, o piso em cerâmica.

A integração ao paisagismo era

um grande sonho da idealizadora

do projeto e proprietária da casa
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Cores, objetos e móveis ganham uma nova dimensão nas 

mãos da designer de interiores Vanessa Coutinho. Com o 

traço marcante de sua personalidade alegre, a profissional 

valoriza a identidade de seus clientes. Neste projeto de 240 

metros quadrados, onde ela criou o seu próprio lar, não 

poderia ser diferente.

Localizada em São José dos Campos, a casa nasceu de um 

sonho em construir um lugar iluminado, integrado, 

confortável e aberto ao verde, aos amigos e familiares. 

Inspirada na ousadia, Vanessa misturou estilos e materiais, 

além de valorizar o paisagismo, muito marcante no projeto.

A designer priorizou espaços abertos, muita luz natural, 

espaços compactos, mas confortáveis. A profissional conta 

que a mistura de estilos sem regras ou obrigações foram 

acontecendo junto ao amadurecimento profissional e a 

paixão pelo mundo da decoração. 

Vanessa ressalta que os espaços de sua casa estão em 

constante transformação. Ela conta que sempre muda um 

móvel de lugar ou preenche um recinto com alguma 

recordação de viagem, uma nova coleção. Um lar, cada vez 

mais, com a cara de seus donos!

Texto: Fotos:Camilla Taddeo  Ronaldo Rizzutti

Porcelanato na área social, lavabo e cozinha unificam

os ambientes. Nos móveis, madeira de demolição,

vime e ratan.

No dormitório do casal, tons claros e neutros

contrapõem a mistura entre clássico e rústico.

Para aquecer, piso laminado em tom amadeirado

Tecidos (Ville Marie).
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O papel de parede (Villa Cores) também está presente

nos quartos. No dormitório da filha de 19 anos, cores

marcantes e alegres e mistura de estampas nos tecidos.

O lavabo tem papel de parede vermelho adamascado

e traz cor e ousadia. Já a bancada em madeira traz

rusticidade (Marcenaria Cavalcante).

FORNECEDORES
luminárias / papel de parede / tecidos / marcenaria  Iluminare Villa Cores Ville Marie Marcenaria Cavalcante

Designer de Interiores

Vanessa Coutinho
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Arquiteto a bordo

Fernando Pherpa ganha cruzeiro Splendour of the Seas, 
da Royal Caribbean

      O arquiteto Fernando Pherpa foi o ganhador da promoção 

"Arquiteto no inesquecível Splendour of the Seas", promovida 

pelo grupo Arquitetura do Vale. Durante o período da 

iniciativa, o profissional somou 10.869 pontos. 

     O premiado e um acompanhante desfrutarão da luxuosa 

viagem de cinco dias na costa brasileira partindo de Santos. 

O cruzeiro passará por Búzios, Ilha Grande e Ilha Bela. 

     Para participar das promoções do grupo, o profissional 

deve se cadastrar no site www.arquiteturadovale.com. O 

cadastro deve conter e-mail e telefones para divulgação. 

    Além disso, os arquitetos precisam residir no Vale do 

Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. 

     Nos períodos das promoções, o profissional que fizer o 

maior número de pontos com os parceiros do grupo será o 

vencedor. 

     O grupo Arquitetura do Vale oferece serviços e canais, 

como artigos, colunas, notícias, blog, promoções, vídeos, 

listas de profissionais e empresas, agenda e novidades, além 

de contar com o programa de fidelização, que tem como 

objetivo afinar interesses, integrar e reconhecer os 

profissionais e as empresas do setor de arquitetura.
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Empresas parceiras e profissionais do segmento curtiram mais um encontro promovido

pelo grupo Arquitetura do Vale. Realizado no restaurante Spazio Pubblico, em Taubaté.

#social

Happy Hour 
Grupo Arquitetura do Vale promove encontro com arquitetos e decoradores
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11 12 13

14 15

16

17

19

21

18

01 Fernando Pherpa e Maria Fernanda Frediani - 02 André Gobbo e Bianca Nazári - 03 Ana Luisa Nassif, 

Juliana Assis e Isadora Assis - 04 Antonio Paim e Vilson Venzon Jr - 05 Carolina Villaça, Claudia Takai e Sueli 

Santos - 06 Anna Godoy e Camila Alvarenga - 07 Evandro e Tatiane Analio - 08 Denise Massimino - 09 Marcilio 

de Carvalho, José Adonerio e Fábio Augusto - 10 Francine, Peter e Fábio Augusto - 11 Kledson Leão, Jairo, 

Nelyse e Kátia Leão - 12 Luciana Mieko e Roger Umehara - 13 Walid Smidi - 14 Peterson Galhardo, Íris Silva e 

Ana Luiza Souza - 15 Rafael e Juliana Tavares - 16 Thomaz Câmara, Rogério Naressi e Beto Siqueira - 17 

Meyre Kajita - 18 Sérgio Matos e Beto Siqueira - 19 Rubens Chaves Filho e Rafaela - 20 Juliana Zamboni e 

Jayme Cândido - 21 Helena de Castilho e André Chung

20
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PROFISSIONAIS
Carvalho Arquitetos
Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 341, Taubaté, SP
(12) 3632-7633 carvalhoarquitetos.com.br

Flavia Mello e Marcela Gaudioso
Av. Independência, 1044, sala 03, Taubaté, SP
(12) 3629-5923 / 98810- 6010

Laila Siqueira
São José dos Campos,  (12) 7816-8361SP
lailasiq.wix.com/arquitetura lailasiq@gmail.com

Olegário de Sá Arquitetura e Interiores
R. Marcos Lopes, 125, São Paulo, SP
(11) 3044-4942 www.saecioni.com.br

Ricardo Rossi
Estrada de Itapecerica, 6300, São Paulo, SP
(11) 5823-0444 www.ricardorossi.com.br

Vanessa Coutinho
R. Ipiranga, 125, sala 12, São José dos Campos, SP
(12) 99139-5961 www.vanessacoutinho.com.br

Vanor Zambroni e Alberto Kague
R. José Mariotto Ferreira, 111, São J. Campos, SP
(12) 3942-9838.

Vera Costas
Veco Craft - Soluções Inteligentes, São J. Campos, SP
(12) 99703-1269 vera.costas@uol.com.br

PRODUTOS
Alcorral
R. Antônio de Barros, 2118, São Paulo, SP
(11) 6197 8314

Alfa Marcenaria
Av. D. Pedro I, 7075, Taubaté, SP
(12) 3682-1346 www.alfamoveis.com.br

Astral Mármores e Granitos
R. dos Passos, 185, Taubaté, SP
(12) 3622-4554 www.astralmarmores.com.br

Artefacto 
R. Paulo Gontijo de Carvalho, 488, São Paulo, SP
(11) 3897-7000

Breton Actual 
R. Maria de Lourdes, 464, Diadema, SP
(11) 4055-9718

By Kamy
Av. das Nações Unidas, 12555, piso térreo,
Loja 208/209, São Paulo,  (11) 3043-9166SP

Casa Flor 
Rua Mário Amaral, 290, São Paulo, SP
(11) 2619-0290

Construflama 
Av. das Nações Unidas, 7.007, São Paulo, SP
(11) 5171-6070

Cortinas RR
R. Princesa Isabel, 660, casa 4, São Paulo, SP
(11) 5542-0987

Domus Enxovais
Av. Heitor Vila Lobos, 821, loja 8, São J. Campos, SP
(12) 3941-5622

Essência Móveis
Rua Nonô de Souza, 288, Cruzeiro, SP
(12) 3144 9574 www.essenciamoveis.com.br

Flavia Del Prá
R. Maria Carolina, 284, casa 2, São Paulo, SP
(11) 3062-2742 www.flaviadelpra.com.br

Firmato Móveis
Av. Barão do Rio Branco, 371, São J. Campos, SP
(12) 3911-1715

Falmec 
Av. Europa, 408, São Paulo,  (11) 3083-7055SP

Galeria de Arte André 
R. Estados Unidos, 2280, São Paulo, SP
(11) 3081-6664

Gesso Criative 
R. Santarem, 653, São José dos Campos, SP
(12) 3933-6467

Gigli Lavoro
Itu, , (11) 4022-3791SP
www.gigliacabamento.com.br

Hidrogás
Av. Adhemar de Barros, 1229, São J. Campos, SP
(12) 3943-0600

techdomus.
Sua casa, agora
com cérebro.

São José dos Campos | SP
(12)     |   www. .com.br39417748 techdomus

Controle e monitoramento de: iluminação,
áudio e vídeo, climatização, irrigação de jardim,
piscina e câmeras. Acionamento local ou à
distância via celular ou tablet, com o uso de
cenários personalizados.



Iluminare
Av. Heitor Villa Lobos, 980, São José dos Campos, SP
(12) 3923-6288  

JAMS Construtora
R. Catuiçara, 83, São Paulo, SP
(11) 4119-7877

KichenAid
Sac 4004-1759 / 0800-722-1759

L´Vitrier
São Paulo,  (11) 5051-2363 www.espelhosevidros.com.brSP

La Belle Bergére
R. Antônio de Luca, 25, São Paulo, SP
(11) 5819-1785

Madeireira Martin
Tietê,  (15) 3282-4593 SP

Marcenaria Passo a Passo 
Av. Otacílio Tomanik, 461, São Paulo, SP
(11) 3368-1147

Marmoraria Dois Leões
R. Padre Fischer, 2020, Taubaté, SP
(12) 3632-5506 www.2leoes.com

Marcenaria Cavalcante
R. Benedito F. de Andrade, 65, São J. Campos, SP
(12)  3907-8791

Máxima Coifas
R. Santa Elza, 231, São José dos Campos, SP
(12) 3209-9454

Mekal
Av. das Nações Unidas, 12.555, loja 228, São Paulo, SP
(11) 3043-9061

MH Móveis 
Av. Charles Schnneider, 1575, Taubaté, SP
(12) 3622-7262 www.mhmoveis.com.br

Mírian Badaró
Av. Charles Schneider, 1400, loja 6, Taubaté, SP
(12) 3624-4454 www.mirianbadaro.com.br

Mont Blanc
R. André Rovai, 716, Osasco,  (11) 3654-4676SP

Oficina das Pedras 
Atibaia,  (11) 4418-0110SP

Ornare 
Shopping D&D, Av. das Nações Unidas, 12.555,
loja 240/243, São Paulo,  (11) 5105-5600SP
.

Persiana e Cia
R Sacramento, 266, Taubaté, SP
(12) 3621-8633 www.persianaciavale.com.br
.

Portobello
Av. Charles Schnneider, 1100, Taubaté, SP
(12) 3624-5004 www.portobello.com.br

Portoro 
Av. Barão do Rio Branco, 642, São J. Campos, SP
(12) 3322-0072

Pretty Jet
Av. Rebouças, 1205, São Paulo,  (11) 3894-1848SP

RG Vidros 
Itu, , (11) 4013-5622 www.rgvidros.com.brSP

Spazio 
Av. Heitor Villa Lobos, 804, São José dos Campos, SP
(12) 3307-3797

Tafetá
R. Serimbura, 184, São José dos Campos, SP
(12) 3913-4791

Trilho Suisso
R. Santa Columba, 45, São Paulo, SP
(11) 3969-4885 www.trilhosuisso.com.br

Todeschini Casa Bella 
Av. Prof. Walter Taumaturgo, 640, Taubaté, SP
(12) 3631-4242 www.todeschinisa.com.br

Vida e Sol
Av. Bandeirantes, 5796, Km 119, Taubaté, SP
(12) 3681-2655 www.vidaesol.com.br

Villa Cores
R. Madre Paula de São José, 93, São J. Campos, SP
(12) 3921-7411

Ville Marie
Av. Nove de Julho, 1107, São José dos Campos, SP
(12) 3943-4366 www.lojavillemarie.com.br

Wall Lamps 
Av. Lineu de Paula Machado, 1477, São Paulo, SP
(11) 3386-4700

73, KAZA
R. Euclides da Cunha 73, São José dos Campos, SP
(12) 3322-0373

Eletrodomésticos e Presentes

A Spazio trouxe com exclusividade a linha completa de Eletrodoméstico
Brastemp, Eletrolux, Sony entre outras marcas renomadas.

Em breve e-commerce!
comercial@spaziopervoi.com.br

Av. Heitor Villa Lobos, 804
Vila Ema, São José dos Campos, SP
(12) 3307-3797

spaziopervoi

Temos com exclusividade
toda linha Le Creuset








