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Editorial
Nesta
segunda
edição,
a
REVISTA
ARQUITETURA DO VALE traz a mistura do
vintage e do contemporâneo na matéria de
capa. Conheça a loja que funciona como
uma espécie de galeria, repleta de objetos
decorativos e design exclusivo. Mostramos
também projetos de arquitetos de nossa
região em diferentes temáticas – spa e fitness,
área externa, apartamento, casa e sítio. Ainda
destacamos a entrega dos troféus do “Prêmio
Profissionais do Vale”. A iniciativa, organizada
pelo grupo Arquitetura do Vale, homenageou
os melhores projetos arquitetônicos de 2014
com obras realizadas e concluídas no Vale do
Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte.
Boa leitura!
Camila Taddeo

#entrevista

Uma vida dedicada à Arte

Ana Sierra

A artista plástica e designer de interiores Ana
Sierra fala sobre arquitetura, design e arte
contemporânea

Texto: Camilla Taddeo Fotos: Lucas Emmanuel dos Santos

Desde a adolescência, Ana Sierra convive com a

Tive experiências profissionais que marcaram mi-

arte. Sempre descobrindo novos caminhos e formas

nha carreira internacionalmente. Em 2005, fiz o inte-

de se expressar através dela, Ana traz traços especí-

rior de uma residência em Parma, na Itália, e um ver-

ficos e técnicas peculiares de pintura em seus traba-

nissage na mesma cidade. Em 2008, fui para Atlanta

lhos -- gosta de brincar com cores e elementos que

(EUA) inaugurar a Galeria de Liza Carvalho. Há 13

expressam leveza e liberdade.

anos tenho a galeria em Paraty. Por ser uma cidade

Há 25 anos como designer e há duas décadas

turística e reconhecida por sua alma artística interna-

como uma reconhecida artista plástica, ela também

cionalmente, tenho trabalhos em vários países. Ama-

possui um escritório de arquitetura e design, em

dureci com estas experiências, conheci pessoas im-

Taubaté, onde engenheiros e projetistas viabilizam

portantes, adquiri conhecimentos contemporâneos e

seus projetos. Já na cidade histórica de Paraty man-

pude levar meu trabalho como troca de experiências

tém um ateliê de arte contemporânea.

para outros países.

Entre os projetos de arquitetura e interiores de
Ana Sierra estão a revitalização da fachada do Hospital Bandeirantes (São Paulo), os restaurantes Peperoni

Hoje você se dedica mais como designer ou artista plástica?

(Taubaté), Salvatore Bistrot (Santo Antônio do Pinhal)

Considero os projetos como arte também, uma

e Pranzo (São Paulo), além de lojas em diversas cida-

história que se transforma em realidade. As minhas

des do Vale do Paraíba.

telas são minha segunda pele, não consigo viver sem.
Portanto, concilio as duas. Conforme sou solicitada,

Você já expôs obras em Milão, Atlanta, Los Angeles e também foi contratada para fazer o proje-

conto com a tecnologia que vence a distância e o
tempo.

to do interior de uma casa no centro histórico de
Parma...

Nos projetos, qual tem sido a sua principal linha
de atuação?
Estrutura metálica tem sido o foco dos meus projetos há alguns anos. Conceito limpo, sustentável, prático, rápido e flexível. Em 2014 fiz projetos para escolas
públicas em estruturas metálicas, permitindo ampliações em locais restritos, segundo pavimento sobre o
já existente, total integração da área externa com a
interna, com proteção acústica e térmica, visando prazo, custo e beneficio. Fui convidada a participar como
palestrante no primeiro debate técnico em Brasília
(Arquitetura MEC, FNDE, CAU), para novos conceitos
de construção para escolas municipais no Brasil.
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Você está fazendo uma pousada em Paraty?
Estou com projetos de pousadas e condomínio em Paraty,
uma delas no conceito casa na árvore, com bangalôs na
altura da copa, onde sua estrutura se mistura com os troncos
das árvores, toda em madeira e vidro. Já o condomínio é de
casas contemporâneas em um projeto flexível em estrutura
metálica, com acabamento em pedra, madeira e vidro.
E como você divide seu tempo?
Hoje divido meu tempo entre Taubaté e Paraty. Também
estou com obras em São Paulo, Campos do Jordão e litoral.
Trabalho parte da semana nos projetos, e outra metade com
a galeria e projetos em Paraty.
Quem são suas maiores referências no universo da
arquitetura, design e arte?
Minha maior referência é o arquiteto alemão Ludwig
Mies Van Der Rohe, arquitetura sustentável de vanguarda.
Autor da frase: “O menos é mais”. Na arte admiro todos que
marcam seu trabalho com personalidade, fazendo ser único
e reconhecido pelos traços e cores como Emile Tuschiband
O que você observa de mais relevante em termos de
mudança desde o início de sua carreira?
Mudanças no conceito de morar, onde se valoriza
integração e convivência, arquitetura mais limpa, ambientes
integrados e a tecnologia facilitando e trazendo conforto
para os ambientes. Arquitetura sustentável, materiais mais
práticos, arte e designer mais acessível e valorizado. Maior
acesso a materiais importados e nacionais, antes restringidos
a uma pequena variedade e custo alto. E a maravilhosa
tecnologia, especificamente na criação dos projetos.

Prédio construído com estrutura metálica, uma das

u

principais carateristicas da arquiteta

Revista Arquitetura do Vale 9

Apartamento em Taubaté, com o conceito de áreas integradas valorizando a vista da cidade e a
mistura de materiais.
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Na Persiana & Cia. você encontra requinte e modernidade
delicadamente projetados para dar o toque final aos ambientes que
você criar. São toldos, papéis de parede, carpetes, tapetes, persianas
e cortinas com qualidade garantida pelos melhores fabricantes.

TAUBATÉ - Rua do Sacramento, 266
Centro - (12) 3621.8633
GUARATINGUETÁ - Av. Min. Urbano Marcondes, 48
Vila Paraíba - (12) 3126.3376
/PersianaCia - www.persianaciavale.com.br

Cortina Skyline®

CRIE AMBIENTES ENVOLVENTES,
ATMOSFERAS SURPREENDENTES.

#capa

Design exclusivo e premiado
Para todos os gostos, o mix de itens faz a fama da Galeria Mix

Revista Arquitetura do Vale
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Texto: Camilla Taddeo Fotos: Marcelo Caltabiano / Vitor Kobbaz

Se você procura um lugar onde se tem tudo para

texturas variadas de alto impacto visual atraem não só

sua casa ficar bem decorada e aconchegante, o

consumidores como visitantes e apreciadores de arte.

endereço indicado é a Galeria Mix. Os três andares da

“Muita gente vem aqui para ver coisas bonitas,

loja, localizada no bairro Independência em Taubaté,

como se estivesse visitando uma galeria mesmo.

estão repletos de produtos com design exclusivo

Aos sábados recebo até excursões de outras cidades

como objetos decorativos, estofados e móveis, além

como Campos do Jordão e São Paulo”, conta a

de almofadas, cortinas, persianas, colchas e tapetes,

proprietária Sônia Riva.

feitos artesanalmente e sob medida. Acessórios

Tamanho sucesso começou com a almofada“Rosa

customizados, recobertos com tecido de cores e

Malha”, feita com o tecido homônimo, ela foi premiada

“Se você troca as almofadas ou
o tapete parece que modiﬁcou a
casa inteira”
Sônia Riva – Galeria Mix

Revista Arquitetura do Vale 15

em uma das edições da Gift Fair, em São Paulo, onde

tipos de almofadas e cerca de 200 quadros de artistas

Sônia frequentava para vender suas confecções.

de Minas Gerais, São Paulo, Taubaté e Espanha.

“Ela viajou o mundo inteiro seguindo as exposições

“Fui anexando cada vez mais produtos. Hoje,

promovidas pela feira. Foi um passo para uma nova

o vintage está muito presente. Também continuo

leitura quanto às almofadas, pois antes eram só as

fabricando para lojistas, além de contar com

básicas ou combinadas com o tecido do sofá”, lembra.

representantes comerciais que levam os produtos

Após 13 anos, o negócio já contabiliza mais de 200

Galeria Mix
Avenida Assis Chateubriand, 398, Independência
Taubaté, SP
(12) 3681-3103
www.facebook.com/galeriamix.mix
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para outras cidades e estados”, diz Sônia.

Na boutique Pizzotti Design você
encontra tudo o que precisa para sua
construção, os materiais necessários
para todo acabamento e atendimento
personalizado com proﬁssionais que
auxliliam na escolha dos produtos.
Fazemos apresentaçao em 3D

Pisos

Revestimentos

www.pizzottidesign.com.br
Pizzotti-engenharia-design

Louças

Metais

Av. Itália, 1280 - Jdn das Nações - Taubaté -SP
12 3633.5120 / 99612.5654

#NOTAS

Design e Decoração

LANÇAMENTO POLTRONA HERVAL
Taubaté Móveis
(12) 3632-3108
SOFÁ HERVAL
Taubaté Móveis
(12) 3632-3108

LANÇAMENTO POLTRONA HERVAL
Taubaté Móveis
(12) 3632-3108

LANÇAMENTO POLTRONA HERVAL
Taubaté Móveis
(12) 3632-3108

QUADRO FINE ART
Dorival Moreira
Galeria Mix
12 3681-3103

Revista Arquitetura do Vale
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#NOTAS

POTE PORCELANA CHINESA
Ori Home Decor
(12) 3413-5024

LUSTRE DE CRISTAL DOURADO
Galeria Mix
(12) 3681-3103

VASO VIETINAMITA EGG PLANTER
Ori Home Decor
(12) 3413-5024

VASO DE MURANO COM OURO
Galeria Mix
(12) 3681-3103

VASO PREMIUM
QUADRICULADO
Ori Home Decor
(12) 3413-5024

PRATO DE CERÂMICA PARA
PAREDE
Sarquis Samara
Galeria Mix
(12) 3681-3103
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#projeto

Sítio Villa Bela
A casa nova com cara de antiga foi inspirada na
região de Toscana, Itália
Revista Arquitetura do Vale
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Texto: Camilla Taddeo Fotos: Edson Ferreira

A paisagem bucólica da zona rural na Estância

“Como o cliente não queria interferir no terreno,

Climática de Cunha foi escolhida como cenário para

nós não executamos a terraplenagem (movimentação

a instalação deste sítio, utilizado pela família de

de terra e cortes no terreno). Aproveitamos o local da

proprietários aos finais de semana e projetado pela

antiga casa, que não tinha condições de ser reformada

arquiteta Valquíria Leite de Oliveira.

e seus materiais”, conta Valquíria.

A estrutura da casa foi feita em concreto armado e

executada por pessoas locais, pedreiro, marceneiro,

a alvenaria em tijolo maciço reutilizado e tijolo furado.

serralheiro, telhadista, eletricista e pintor. O acesso

Presente na lareira no living, a pedra também aparece

às duas suítes, locadas no pavimento superior, é feito

como elemento de destaque. Já o pé direito alto

sobre a estrutura de madeira de demolição (barrotes)

chama a atenção na área social. A mão de obra foi toda

e gradil em ferro.

p

A escada foi toda executada em concreto armado com acabamentos em cimento queimado nos degraus e espelhos.

Parede executada em pedra, com nichos e iluminação embutida

t

O charmoso fogão a lenha que foi comprado pré-moldado e

depois revestido com tijolo reaproveitado, plaquetas de tijolo refratário
e granito Itaúnas (Marmoraria Guará)
Os degraus em pedra levam à entrada da pequena e charmosa
capela. Telhas e tijolos de demolição. Destaque para o arco em volta da
porta de duas folhas de madeira q

Revista Arquitetura do Vale
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p

As esquadrias de madeira garantem o toque especial à sala, com vista para a área externa e aproveitamento da

Iluminação natural

p A massa de assentamento, propositadamente irregular, e o assoalho em ipê trazem rusticidade ao dormitório. No detalhe, a cabeceira da cama em ferro (Serralheria Júlio Ferraz)

Revista Arquitetura do Vale 23

Dormentes da circulação do pavimento superior,

Nas esquadrias da sala, as folhas são de madeira

assoalhado, em madeira de demolição. No telhado

maciça. Quando fechadas, elas dão um toque intimista

foi utilizado estrutura de eucalipto tratado roliço e

ao ambiente. Os perfis de madeira com vidro fazem

forro de esteira de bambu.

integração com a paisagem exterior.

Valquíra Leite Oliveira

FORNECEDORES
Cerâmicas e cubas Ateliê Augusto Campos e Lei Galvão / madeira
reflorestada, forro, assoalho, lambri, decoração e antiguidades Usina
Araucária / serralheria Serralheria Júlio Ferraz / cama, mesa, banho
e decoração Serra e Lar / granitos Marmoraria Guará

Revista Arquitetura do Vale
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#projeto

Beleza exterior
Indispensável para a estética arquitetônica, tratamento de
áreas externas trazem imponência ao projeto

Revista Arquitetura do Vale

26

“Exploramos a área
frontal do lote para
compor a fachada”
Phernando Pherpa

t Cores e texturas agregam beleza e reafirmam
a proposta da construção. Os painéis em vidro
garantem a iluminação natural.
Detalhe para o aconchegante solário, local
descoberto reservado ao banho de sol, perfeito
para momentos de relaxamento
Texto: Camilla Taddeo Fotos: Ronaldo Rizzutti

Trabalhando há mais de 25 anos com projetos

A frente da casa possui elementos em concreto e

de arquitetura, interiores, além de administração de

vidro, textura terracor, entre outros detalhes que se

obras residenciais e comerciais, Fernando Pherpa,

sobressaem como a porta em freijó e a pedra ferro.

desta vez, usou sua experiência para configurar o ex-

A porta de acesso foi inserida em um painel com lâ-

terior dessa residência de mil metros quadrados, lo-

minas de madeira freijó com aproximadamente dois

calizada no interior de São Paulo, em São José dos

metros por sete metros. Destaque para a pedra pau

Campos.

ferro.

“Exploramos a área frontal do lote para compor

Já o lazer integrado, espaço gourmet, fitness, sau-

a fachada. O formato do lote com a frente ampla foi

na e spa estão ligados ao living e cozinha, criando um

o principal elemento de definição da implantação e

amplo espaço de convivência. A varanda gourmet ex-

volumetria do projeto com linhas horizontais bem ex-

plora os elementos estruturais em concreto sintoniza-

ploradas, permitindo acessos sociais e de serviço de

dos com painéis de madeira nas paredes e teto de-

forma distinta e independente”, explica o arquiteto.

marcando o espaço de forma expressiva e sofisticada.
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p

Circulação íntima: a integração dos ambientes foi ponto marcante no projeto

Phernando Pherpa

t

Elementos transparentes

favorecem a integração

FORNECEDORES
Sonorização e automação JR Som / iluminação Iluminare / esquadrias Tec Line Esquadrias / vidros Casabella Vidros / molduras Dorgi Molduras / portas, painéis Marcenaria Cruzília /
revestimentos Portobello Shop / texturas Terracor Texturas /
projeto de interiores Carmen Romanillos

Revista Arquitetura do Vale
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#projeto

Rústico e
Moderno

Lazer integrado ao cotidiano
marcam o projeto desta morada,
localizada em Taubaté

Texto: Camilla Taddeo Fotos: Daniel Guinsburg

Assinada

pelas

arquitetas

Selma

Penna,

Giovanna Salvia e Luciana Camargo, a residência
de quatrocentos e quarenta dois metros quadrados
foi inspirada em residências de Minas Gerais e na
concepção contemporânea, interligando rusticidade

Selma Penna

Giovanna Salvia

Luciana Camargo

e modernidade.
O casal de proprietários e seus dois filhos

Os espaços internos são interligados, tanto na

adolescentes, que adoram receber visitas, solicitaram

área social como na área de lazer. “Adaptamos o

espaço amplo e pé direito duplo. Amantes de

terreno plano para fazer uma garagem subterrânea,

música, eles também pediram um estúdio musical.

garantindo mais espaço para a residência e uma

Cuidadosamente pensado, o ambiente recebeu

fachada mais imponente”, acrescenta a arquiteta

material termo acústico.

Selma Penna.

Revista Arquitetura do Vale
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p Com estilo contemporâneo e toques de rusticidade,
a ampla casa recebe muita luz natural

Solicitado pelo casal de proprietários, o pé direito

u

duplo trouxe amplitude à residência

As obras de arte (Galeria Mírian Badaró) compõem

u

a decoração dos espaços

Revista Arquitetura do Vale 33

p

O acabamento conta com uma carta variada de cores, além de optar por materiais mais resistentes e práticos

t

Destaque para o paisagismo da agrônoma

Luciana Camargo que embelezou a área de lazer

O

projeto

variedade

de

contempla
cores

e

uma

grande

texturas,

além

de materiais práticos e duráveis como
porcelanatos com padronagem de madeira
e de mármore, papéis de parede, pedras
naturais, tijolos aparentes e pergolados de
madeira, entre outros.

FORNECEDORES
Mármores Marmoraria 2 Leões / móveis planejados Todeschini / móveis Alfa Móveis / revestimentos Portobello Shop / obras
de arte Galeria Mírian Badaró / piscina Portoro Ambiental / revestimento piscina Positano

Revista Arquitetura do Vale
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#projeto

Apartamento
Contemporâneo
Amplitude, modernidade e ambientes funcionais
com toque de ousadia e muitas cores

Texto: Camilla Taddeo Fotos: Fabio Pinheiro da Silva

Localizado em Taubaté, o apartamento de
230 metros quadrados foi pensado para um
jovem casal que adora receber os amigos e
ama viajar. A arquiteta Rosana Sbruzzi criou
uma ambientação contemporânea focada na
funcionalidade e estética dos espaços.
Os elementos arquitetônicos remetem a
alguns desejos dos proprietários, como as
referências ao Rio de Janeiro, cidade preferida
da moradora. A porta painel de correr em alto
relevo, entre living e cozinha, foi inspirada nos
jardins de Burle Marx.
A decoração do apartamento também
une modernas composições desenhadas pela
arquiteta com objetos de recordação trazidos
das viagens do casal mundo afora. Marcado
pela

amplitude,

o

apartamento

recebeu

porcelanato branco e paredes off-white.

t

A sala com dois amplos ambientes é integrada

à varanda com churrasqueira que tem vista para a
Serra do Mar. Destaque para a grande porta painel
de correr ao fundo

No quarto de hóspedes, os materiais utilizados

u

remetem ao aconchego. Os objetos trazidos de
viagens compõem a decoração. Cortinas e papéis
de parede (Persiana e Cia)
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Na suíte principal, as paredes foram retiradas
para deixar a sala de banho e o closet integrados ao
espaço de dormir, resultando em um grande espaço
independente para o casal. A banheira com jardim no
centro do dormitório é um luxo.

p

Nos banheiros, as bancadas e os detalhes em mármore travertino romano bruto trazem requinte, enquanto a banheira

com jardim integrada traz o charme na suíte do casal

p

Na suíte, as paredes foram retiradas

p

Integrada, a cozinha pode ser fechada

deixando a sala de banho e o closet integrados

com o painel. A bancada de ilha com cooktop é

ao

ideal para receber os amigos. Os acabamentos

espaço

grande

de

espaço

dormir,

resultando

independente

para

em
o

um
casal

em

granito

preto

absoluto

se

destacam

Rosana Sbruzzi

FORNECEDORES
pisos e revestimentos Portobello Shop / mármores e granitos Astral Mármores / cortinas e papéis de parede Persiana e Cia / gesso Gesso Alves /
decoração Galeria Mix
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USO RACIONAL DA ÁGUA
APROVEITAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA
Além de trazer economia, o uso de água de
chuva contribui para a solução de diversos
problemas relacionados à escassez dos
recursos hídricos, como:
Utilização de água tratada somente onde
o uso é necessário, evitando desperdício
e pressão sobre os mananciais;
A chuva é um recurso disponível e
ilimitado, portanto, seu uso é sustentável,
ao contrário de poços artesianos e
caminhões pipa;
A água retida nos reservatórios contribui
para a redução de enchentes nos grandes
centros urbanos.
A ÁGUA CONSULTORIA fornece soluções
completas
e
integradas
para
o
aproveitamento de água de chuva em
residências, condomínios, prédios comerciais
e industriais.

SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO AUTOMÁTICOS
A água é fator preponderante quando
pensamos na beleza e na manutenção
de um jardim. Nossos sistemas de
irrigação são projetados visando atender
à necessidade hídrica das espécies
presentes no paisagismo, fornecendo
água na medida certa, sem exageros.
São inúmeras as possibilidades de
programação do sistema. Na ocorrência de
chuva ou quando o solo já estiver úmido,
automaticamente os acionamentos são
interrompidos.
Composta por um capacitado corpo
técnico, nossa empresa projeta, implanta
e oferece manutenção em sistemas
de irrigação para paisagismo, viveiros,
gramados esportivos e áreas públicas.

Atendemos em todo o Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira
www.aguaconsultoria.com.br
(11) 4693.7413
(12) 9.8124.8000
contato@aguaconsultoria.com.br
Rua Dr. Silva Pinto, 97 – sala 09 – Centro – Guararema/SP

#projeto

Spa e Fitness
Modernidade conciliada com refinados acabamentos deram
ao ambiente aconchego e conforto

Relaxar em família e receber os u
amigos. A iluminação cênica destaca
os detalhes e os pilares robustos em
tijolo aparente de demolição
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p A bancada foi descolada das janelas, o que permitiu
um peitoril mais baixo e a comunicação com o exterior.
No detalhe, mármore travertino silver (Pinda Mármore)

O cobogó de cimento (Aricanduva Telhados) e a

u

parede verde de bloco jardim (Leroy Merlin) trazem
conforto térmico. O sistema de irrigação automatizado
(Rega Vale) minimiza a manutenção para o cliente

Texto: Camilla Taddeo Fotos: Estúdio MCS

O conceito de ter o mínimo de paredes possível

“A proposta inicial era fazer uma piscina. Durante

para que houvesse maior integração com o exterior

as conversas com o cliente, um casal com dois filhos,

serviu de inspiração para o projeto da arquiteta

veio a ideia de fazer o spa em ambiente coberto para

Carolina Perrenoud nesta residência, localizada no

otimizar seu uso tanto no inverno quanto no verão”,

centro de Pindamonhangaba.

conta a arquiteta.

Trata-se de uma ampliação da casa, onde foi criado

Carolina aproveitou o terreno com desnível em

um espaço de setenta e três metros quadrados que,

aclive para separar spa e fitness, mas não deixou de

através dos grandes vãos de esquadrias com vidro, se

integrar os dois ambientes. Para deixar o ambiente

comunica e interage muito bem com o externo e o

mais leve, utilizou revestimentos somente nas paredes

restante do terreno.

das áreas molhadas.
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O gesso rebaixado possibilita

uma iluminação direcionada. A total
abertura do kit sacada, usado na
janela, aumenta a comunicação com o
restante da área de lazer

Nas áreas molhadas, como box e u
sauna, foram abertos grandes vãos
fechados com vidro para garantir a
visibilidade pedida pelo cliente. Pisos
e assentos (Criativa Pedras). Vidros e
espelhos (Vidrobox)

Carolina Perrenoud

FORNECEDORES
pisos e assentos sauna Criativa Pedras / mosaico, pastilhas, pisos Portobello Shop
/ vidros e espelhos Vidrobox / bancada e nicho Pinda Mármore / cobogó Aricanduva Telhados / bloco jardim Leroy Merlin / irrigação Rega Vale / metais e louças
Deca Dicico / plantas Pinda Garden / sonorização Netto Som / luminárias e lâmpadas Yamamura / ladrilhos Restaura / spa Jomari Piscinas
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Arquitetura moderna
Fotos: Daniel Guinsburg

Projeto cria interação entre os ambientes e confere visual nobre e atual
Para atender aos anseios do jovem casal com

iluminação natural e a sensação de unidade entre

um único filho, acostumados a receber amigos em

os espaços.

confraternizações, o projeto desta casa, feito em

“Tivemos muita liberdade para criar cada detalhe
e projetar uma casa funcional. As grandes áreas
envidraçadas da obra possibilitam a contemplação
de todo o paisagismo e também da área de lazer”,

parceria com a empresa Taubaté Home Glass, abusa
de grandes aberturas para valorizar a integração e
amplitude dos ambientes.
No imóvel de 365m², erguido em terreno de
480m², a utilização do vidro é um dos diferenciais
da construção. O guarda-corpo, feito em vidro
temperado garante o visual “clean”.
No interior, o pé-direito duplo da sala de estar
e as aberturas com este mesmo material, valoriza a

Camila Castilho – arquitetura e interiores
(12) 3522-4303 | 98833-0310
www.camilacastilho.com.br
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conta a arquiteta Camila Castilho.
A arquitetura conta ainda com linhas retas e
estilo moderno. Na fachada, há revestimentos em
concreto aparente, madeira em alguns detalhes
e esquadrias de alumínio preto, conferindo um ar
nobre e atual.

#arquitetando

Eduardo Bevilacqua
Nascido em Ribeirão Preto, Eduardo Bevilacqua

Esta experiência o levou a projetar e construir

formou-se em Engenharia Civil na UMEC. Iniciou a vida

mais de 250 residências na Costa Verde, Tabatinga,

profissional na PROMOM como calculista estrutural.

condomínio de alto padrão do Litoral Norte. Mudou-

Em poucos meses percebeu que sua vocação era a

se para São José dos Campos quando se uniu à

criação de projetos. Teve a oportunidade de trabalhar

arquiteta Vanessa Schreiner. Hoje é sócio do escritório

com vários profissionais da área como Carlos Bratke,

de arquitetura Bevilacqua Arquitetura e Engenharia,

Danilo Pena, João Armentano, Benedito Abud, entre

com sedes em São José dos Campos e Caraguatatuba

outros, colaborando e executando projetos e obras.

trabalhando com projetos e construções residenciais

Atuou como secretário de Planejamento e Urbanismo

e comerciais, abrangendo o Vale do Paraíba e Litoral

na Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, tendo

Norte; e da Toque Final Boutique de Revestimentos,

participado da organização, urbanização e legislação

que representa mais de 60 mil itens de acabamento

do meio ambiente.

em dois endereços.

Belivacqua Arquitetura e Engenharia
(12) 3307-4388
www.bevilacqua.com.br | bevilacqua@bevilacqua.com.br

Revista Arquitetura do Vale

46

#corporativo

Mulheres transformadoras
Conheça o Conselho da Mulher Empreendedora (CME),
sediado em São José dos Campos

Referência

para

discussão

de

políticas

públicas de desenvolvimento social, cultural
e

empreendedor,

o

Conselho

da

Mulher

Empreendedora (CME) conecta empresárias e
executivas de diferentes setores, estimulando
seu desenvolvimento profissional e pessoal por
meio de encontros periódicos, palestras, debates,
eventos e cursos.
Há três anos como presidente do Conselho
da Mulher Empreendedora, Janaina Dias conta

Como o projeto “Ensinando a Pescar”, que

que o órgão, vinculado à Associação Comercial

trabalha a inclusão produtiva de mulheres em situação

e Industrial de São José dos Campos (ACI),

de vulnerabilidade social. Hoje, cerca de 50% das

também realiza ações sociais junto à comunidade,

mulheres formadas pelo projeto são recebidas pelo

principalmente no âmbito das políticas públicas

mercado de trabalho. Já o “Vamos Meter a Colher”

de inclusão produtiva e de fomento da economia

foi o que viabilizou a implantação da Vara de Combate

local.

à Violência contra a Mulher.

“Hoje o CME é um grupo forte, unido e em

Em

2014,

o

CME

criou

o

Núcleo

de

harmonia. Esse é o nosso maior legado. Nestes três

Desenvolvimento Empreendedor que oferece cursos

anos, participamos ativamente para a criação da

gratuitos às empresárias da cidade, fomentando o

Vara de Combate à Violência Doméstica em nossa

empreendedorismo local. Atualmente, o conselho

cidade. Em andamento, temos trabalhos, projetos

possui 77 conselheiras. “Nossas conselheiras são a

de formação empreendedora, desenvolvimento

alma do CME, sem a crença, dedicação e entusiasmo

econômico e ações sociais”, acrescenta Janaina.

de cada uma delas o CME não existiria”, diz Janaina.

Arquitetas da região estão entre as 77 conselheiras do CME.
Na foto, a presidente Janaina Dias
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Arquitetura empresarial
Arquitetura do Vale promoveu visita exclusiva à mostra em Belo Horizonte
Texto: Elai Magalhães Fotos: Ronaldo Rizzutti

Um projeto moderno e arrojado. Este foi o pedido

ambiente mais apropriado para oferecer atendimento

de uma conceituada empresa no setor engenharia

personalizado aos clientes”, explica a arquiteta

industrial da cidade de São José dos Campos para

Valéria Costa. O destaque deste projeto esta na

reformar o escritório onde atendem.

sala de reunião, com sistema de vídeo conferência,

O espaço de 300 metros quadrados, que abrange
um andar inteiro do prédio comercial, passou

sonorização e home theater, elaborados em parceria
com a empresa JRSom.

por reforma. A obra, que teve duração de quatro

A atual estrutura conta ainda com divisórias

meses, transformou salas pequenas em ambientes

acústicas, forros de gesso acartonado, espaços com

integrados, deixando o escritório com uma arquitetura

vidro e persianas embutidas, porcelanato no piso,

diferenciada.

papel de parede, iluminação planejada e ambientes

“A proposta era deixar a empresa com um

100% climatizados.

FORNECEDORES

Revestimentos e pisos Portobello Shop / papel de parede Villa Cores / sistema de biometria na porta de entrada Tech Domus / som, home theater e vídeo conferencia
JRSom / iluminação Iluminare / adornos Spazio Home
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Valéria Costa – Arquiteta
(12) 3941-5800
www.valeriacostaarquitetura.com.br

Casa Cor Minas Gerais
Texto: Laila Siqueira

Arquitetura do Vale promoveu visita exclusiva à mostra em Belo Horizonte
A Arquitetura do Vale proporcionou uma
excursão de três dias a um grupo de mais de
40 pessoas entre arquitetos, fornecedores e
parceiros para Minas Gerais.
A grande atração do passeio foi o evento
Casa Cor, em Belo Horizonte. O grupo também
visitou pontos turísticos como a Pampulha,
palco de projetos de Niemeyer.
Com obras em execução, a organização da
Casa Cor, abriu antecipadamente suas portas
para o grupo visitar os ambientes decorados.
O cenário verde no entorno do edifício,
localizado no Resort Vila Gaya, em Macacos,
a 12 quilômetros da capital mineira, serviu de
vista para todos os ambientes projetados.
Os arquitetos mineiros, em geral, criaram
dormitórios e lofts, além de outros usos,
valorizando a vista e a tranquilidade interna
que o ambiente externo já proporcionava.
Dentre um roteiro gastronômico

nos

melhores restaurantes de Belo Horizonte, a
excursão terminou no Parque Inhotim, em
Brumadinho, onde edifícios de arquitetura
interessante e praças verdes acomodam obras
de Adriana Varejão e Hélio Oiticica, entre
outros grandes artistas.

u Na foto acima destaque para arquitetos, empresas
e profissionais da área
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#social

Happy Hour
2 Leões Marmoraria promove palestra com representante da Silestone
Fotos: Vitor Kobbaz

O grupo Arquitetura do Vale e a 2 Leões Marmoraria realizaram uma palestra do
representante da Silestone, Marcos Tomas Pereira, no Restaurante Te Puia. Com o tema
“Inovação em superfície de quartzo”. Marcos falou sobre as características do produto, além
de técnicas inovadoras e oportunidades de aplicação.

01 Natália Antunes, Jamili Socuta,
Alessandra Moreira, Luciana Mieko
e Carolina Villaça - 02 Fabio Barbieri,
Fernando Pherpa, Maria Fernanda
Frediani, Roney Tiago, Luiz Ricardo e
André Pato
03 Alfredo Kobbaz e Sérgio Matos - 04 Arquitetos, engenheiros e empresas presentes - 05 O palestrante Marcos Tomas
Pereira e Klédson Leão, proprietário da 2 Leões Marmoraria - 06 Equipe 2 Leões Marmoraria - 07 Elvis Presley cover
com Renato Carlini
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Quarto de criança
Cores, setorização de ambientes
e decoração fazem dos quartos
infantis um local apropriado para
os pequenos

O quarto é o local onde as crianças passam
muitas horas do dia e tem papel importante na
sua formação. Como o dormitório é um local
multiuso, utilizado para o descanso, os estudos
e a diversão, um bom planejamento do layout é
primordial. Estas áreas devem ser confortáveis,
de fácil limpeza, harmônicas e bem setorizadas, a
fim de evitar a bagunça.
Em espaços muito pequenos, podemos elevar
a cama e colocar a escrivaninha na parte inferior.
A definição das cores é o principal partido
da decoração infantil, elas imprimem alegria,
despojamento. Mas nada de clichês como rosa e

vermelho para as meninas ou verde e azul para os
meninos. Há uma infinidade de estampas, formas
geométricas e desenhos que podemos encontrar
nos papeis de parede, adesivos e tecidos para
compor com o mobiliário, criando a identidade
do quarto.
Mesmo sendo pequenos, a opinião e a
preferência das crianças devem ser levadas em
consideração, afinal este é o ambiente deles
na casa. Cuidado apenas para não tornar a
decoração temática demais com o uso abusivo
de personagens, pois as crianças crescem e nem
sempre a decoração acompanha o mesmo ritmo.

Fotos: Thiago Villaça

Carolina Villaça – Arquiteta
www.villacaarquitura.com.br
(12) 3645.9041

Decoração e distribuição dos móveis ajudam no melhor
aproveitamento do ambiente q
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#social

Prêmio Profissionais do Vale
Arquitetos recebem troféus por projetos destaques de 2014
Fotos: Camilla Taddeo

A Arquitetura do Vale realizou a entrega de tro-

Prof. Dr. Adilson Peloggia e dos artistas plásticos Érika

féus aos melhores projetos arquitetônicos com obras

Mizutani e Eduardo Miguel Pardo, responsável pela

realizadas e concluídas no Vale do Paraíba, Serra da

confecção do troféu.

Mantiqueira e Litoral Norte. Os ganhadores foram

A iniciativa contou com a parceria das empresas

anunciados pela mestre de cerimônias Andressa Lo-

CPCR - Construções, Portobello Shop Taubaté, 2 Le-

pez, da TV Band Vale, em um coquetel realizado no

ões Marmoraria, Todeschini Casa Bella, Vivaz Portas e

Fino Eventos, em Taubaté.

Janelas de PVC, Jeremias Rodrigues - Imóveis de Alto

Além da votação dos internautas, a comissão jul-

Padrão, JR Som e Recanto Garden Plantas, Flores &

gadora contou com a participação dos arquitetos

Acessórios. Empresas e inscritos ganharam certifica-

Olegário de Sá, Ricardo Rossi, Manoel Carlos de Car-

do de participação.

valho e Thomaz Câmara, do engenheiro ambiental
01
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= Categoria Arquitetura Sustentável

Profissional: André Patto

Projeto: Casa_63 Profissionais: Lucas Sonnewend;

= Categoria Edifícios e Complexos Comerciais

Natália Traunmüler e Daniel Secches

Projeto: Villa Gastronômica

= Categoria Bares, Restaurantes e Casas Noturnas

Profissional: Marco Antonio Bonafé

Projeto: Restaurante Tapanhón

= Categoria Escritórios

Profissional: Carolina Perrenoud

Projeto: Tec-Con Assessoria Contábil

= Categoria Condomínio Residencial

Profissionais: Vanessa Coutinho e Bruna Barbosa

Projeto: Edifício Residencial

= Categoria Lojas e Show Room

Profissionais: Felipe Mascarenhas e Denise Campoy

Projeto: Usina Araucária

= Categoria Consultórios

Profissionais: Valquiria Leite

Projeto: Clínica Médica Clinaf
01 José Roberto Siqueira, Andressa Lopez e Fabio Augusto - 02 Lucas Sonnewend, Natália Traunmuller e José Roberto
Siqueira - 03 Os jurados Eduardo Miguel Pardo, Manoel Carlos de Carvalho, Olegário de Sá e Adilson Peloggia - 04 Beto
Kavalcante entrevista o arquiteto Olegário de Sá - 05 Derlene Calpacci, Marilda Serrano, Janaína Dias e Laila Siqueira - 06
Manoel Carlos e Felipe Mascarenhas - 07 José Bernardo Gil e Manoel Carlos de Carvalho - 08 Felipe Fernandes e Mariana
Siqueira - 09 Adriana Farnese e Vanessa Figueira - 10 Cristina e Eduardo Miguel Pardo - 11 Geraldo Barbosa, Vanessa Coutinho,
Felipe e Rafaela Mascarenhas e Délia Correa - 12 Jayme Cândido, Juliana Zamboni e Fernando Barbizan - 13 Daniela Carvalho
e Mariana Vilardi - 14 Claudia Takai (Portobello Shop), José Roberto Siqueira (JR Som), Walid Smidi (Todeschini Casa Bella)
e Jayme Cândido (Vivaz) - 15 Kléber e Kátia Leão - 16 Valquiria Leite e Olegário de Sá - 17 Kátia Mariane, Filipe Zandonadi,
Olivo e Maristela Antonello - 18 Adilson Peloggia, Vanessa Coutinho e Fabio Augusto - 19 Eduardo Miguel Pardo e Valquiria
- 20 Luciana Camargo, Giovanna Sálvia e Selma Penna - 21 Mário Guisard, José Roberto Siqueira, José Carlos Reis de Souza
e Vivian Guisard - 22 Alberto Henrique e Ivete Bardan - 23 Terezinha do Carmo e Luiz Maia - 24 Luiz e Arlete Dias, Adriana
Almeida, Ivete Bardan e Helenice Augustinho - 25 Walid Smidi, Renata Carvalho, Rogério Marques e Alexandre Paranhos - 26
Stephanie Siqueira e Rodrigo Cabral - 27 Luciana e Denis Diniz - 28 Telrose e Jeremias Rodrigues - 29 Manoel Carlos, Jamili
Socuta e Luciana Mieko - 30 Peter Yu (Recanto Garden), Jeremias Rodrigues (Jeremias Rodrigues Imóveis), Kátia Leão (2 Leões
Marmoraria) e Manoel Campos (CPCR Construções) - 31 Claudia Takai e Virginia Jener - 32 Luciana Salles, Camila Castilho,
Rachel Avellar, Carolina Villaça e Selma Penna - 33 André Pinto e Luiz Ricardo - 34 Patrícia Patrocínio, Rosana e Diego Sbruzzi 35 Roselis Francisco e Karina Christofaro - 36 Ricardo Revilla e Helena de Castilho - 37 Adilson Peloggia e Carolina Perrenoud
38 Ariane Martins e Thiago Gustavo
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#comerbem

Food, drink and music
Com muito requinte e sabor, bar aposta na gastronomia japonesa
Texto: Camilla Taddeo Fotos: Divulgação

“Kirin Ichiban” (R$ 13), disponível em garrafa long
neck de 355 ml. Aliás, outro ponto forte do Sky Deck
são as opções de bebidas.
Para se ter uma ideia, a carta de vinhos conta com
46 rótulos de 12 nacionalidades. Entre as invenções
do barman Vladimir Ribeiro, há cinco anos no bar,
está o “Coquetel Sky”, feito com Monin de romã, gin,
sambuca e suco de limão. Já o “Drink Sky” é feito
Chefe Oswaldo Pequeno e seu auxiliar William Itimura

com whisky Jack Daniel’s, cravo, licor de jenipapo e
suco de limão siciliano.

As opções gastronômicas e a bela vista panorâmica
de 360º para a cidade de Taubaté fazem do Sky Deck
um dos bares e restaurantes mais completos da
cidade. Localizado no sétimo e último andar do San
Michel Hotel, o espaço traz a cozinha oriental como
destaque. As criações do chef Oswaldo Pequeno
agradam os mais exigentes paladares.

Localizado

na

avenida

Juscelino

Kubitschek

de Oliveira, 475, próximo à Via Dutra, o Sky Deck
funciona de segunda a sábado, das 16 horas até às
24 horas. Integrados, o ambiente interno e o externo
com mesas ao redor da piscina atendem de 70 a 150
pessoas. O bar oferece telão, wi-fi e música ambiente.
Mais informações: (12) 2125-5944.

Com uma experiência de 20 anos, o renomado
sushiman assina o saboroso cardápio. Seu carro-chefe
é o “Menu Degustação”, que serve uma (R$ 59,90)
ou duas pessoas (R$ 120,00) -- sunomono, shimeji,
guioza e harumaki como entrada, além de temaki,
combinados de sushi e sashimi (18 peças para uma
pessoa ou 35 peças para o casal) e nachos.
O chef recomenda ainda o “Ebi Space Maki” (R$
37,90) de entrada e o combo especial “San Michel”
para três pessoas (R$ 185,90) que traz sushis criados
por ele. Para acompanhar, peça a cerveja japonesa
Ebi Spice Maki
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ENDEREÇOS

PROFISSIONAIS

Ana Sierra
Taubaté, SP (12) 7812-9335
anasierra.arte@gmail.com
Belivacqua Arquitetura e Engenharia
R. Viena, 203, São José dos Campos, SP (12) 3307-4388
bevilacqua@bevilacqua.com.br
Camila Castilho
R. Alcides Ramos Nogueira, 790, Sala 6 Pindamonhangaba, SP
(12) 3522-4303 projetos@camilacastilho.com.br
Carolina Perrenoud
R. dos Andradas, 541, Pindamonhangaba, SP
(12) 3648-4802/ 99783-5051 carolpfp@terra.com.br
Carolina Villaça
Rod. Amador Bueno da Veiga, 1952, Pindamonhangaba, SP
(12) 3645-9041 carolina@vilacaarquitetura.com.br
Fernando Pherpa
R. Engenheiro Fernando de Mattos, 234, Taubaté, SP (12) 36215104 pherpa.arq@uol.com.br
Laila Siqueira
São José dos Campos, SP (12) 7816-8361
lailasiq@gmail.com
Rosana Sbruzzi
R. Ataulfo Alves, 650, Tremembé, SP (12) 98200-7070
rosanavieira.arq@hotmail.com
Selma + G
R. Eng. Fernando de Mattos, 262, sala 66, Taubaté,
SP (12) 3632-5667 contato@selmamaisg.com.br
Valéria Costa
R. Arnaldo Ricardo Monteiro, 40, São José dos Campos, SP (12)
3941-5800 contato@valeriacostaarquitetura.com.br
Valquíria Leite
R. Elias José Abdalla, 204, Cunha, SP (12) 3111-1720/
99719-3013 valquirialeiteoliver@yahoo.com.br
PRODUTOS

2 Leões Marmoraria
R. Padre Fischer, 2020, Taubaté, SP (12) 3632-5506
Alfa Móveis
Av. D. Pedro I, 7075, Taubaté, SP (12) 3682-1346
Aricanduva Telhados
Av. Adélia Chohfi, 5530, São Paulo, SP (11) 2017-6739
Astral Mármores
R. dos Passos, 185, Taubaté, SP (12) 3622-4554
Ateliê Augusto Campos e Lei Galvão
Av. Antônio Luís Monteiro, sn, Cunha, SP (12) 3111-1937
Casabella Vidros
Av. Paulo Becker, 151, lj 1, São José dos Campos,
SP (12) 3911-5247
Criativa Pedras
Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, km 14,5, Tremembé, SP
(12) 3672-2807
Dicico
Av. Charles Shnneider, 850, Taubaté, SP (12) 3634-8400
Dorgi Molduras
Av. Manuel Vieira, 3399, São José dos Campos,
SP (12) 3966-9250
Galeria Miriam Badaró
R. Eng. Fernando de Matos, 124, Taubaté, SP (12) 3624-4454
Galeria Mix
Av. Assis Chateubriand, 398, Taubaté, SP (12) 3681-3103
Gesso Alves
R. Saudades da Querência, 236, São José dos Campos, SP (12)
3934-1657
Iluminare
Av. Heitor Villa Lobos, 982, São José dos Campos,

SP (12) 3923-6288
Taubaté Home Glass
Av. Prof. Walter Thaumaturgo, 659 - Centro, Taubaté, SP
(12) 3631-5059
Jomari Piscinas
R. São João Bosco, 369, Pindamonhangaba,
SP (12) 3642-5099
JR Som
R. Barão da Pedra Negra, 495, Taubaté, SP (12) 3633-1855
Leroy Merlin
Av. Andrômeda, 100, São Jose dos Campos, S
P (12) 3938-6400
Marcenaria Cruzília
(12) 99654-5140/ (35) 9885-7280
Marmoraria Guará
R. Coronel Pires Barbosa, 410, Guaratinguetá,
SP (12) 3122-3204
Netto Som
R. Luíza Marcondes de Oliveira, 150, Pindamonhangaba, SP
(12) 3645-5453
Persiana e Cia
R. do Sacramento, 266, Taubaté, SP (12) 3621-8633
Pinda Garden
Av. Dr. Jorge Tibiriça, 504, Pindamonhangaba, SP
(12) 3648-4871
Pinda Mármore
R. José Gambini de Souza, 596, Pindamonhangaba, SP
(12) 3642-4111
Portobello Shop
Av. Barão do Rio Branco, 1088, São José dos Campos, SP (12)
3921-5422
Portobello Shop
Av. Charles Schnneider, 1100, Taubaté, SP (12) 3624-5004
Portoro Ambiental
R. Sebastião Alves Monteiro Junior, Taubaté, SP
(12) 3424-2098/3424-2097
Positano
Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, Km 9,2, 500, Quiririm,
Taubaté, SP (12) 98117-1464/ 99610-5510
Rega Vale
R. República de Israel, São Jose dos Campos, SP
(12) 9212-7310
Restaura
Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, Km 5, Quiririm, Taubaté,
SP (12) 3686-4340
Serra e Lar
R. Eduardo Querido, 135, Cunha, SP (12) 3111-3357
Serralheria Júlio Ferraz
Av. Antônio Luís Monteiro, sn, Cunha, SP (12) 3111-1752
Tec Line Esquadrias
R. Pedro Santa Lucia, 376, São Paulo, SP (11) 5666-1464
Terracor Texturas
R. Wisard, 53, São Paulo, SP (11) 3814-2300
Todeschini
Av. Prof. Walter Taumaturgo, 640, Taubaté, SP (12) 3631-4242
Usina Araucária
Alameda Francisco da Cunha Menezes, 820/580, Cunha, SP
(12) 3111-1137
Vidrobox
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1085, Pindamonhangaba,
SP (12) 3642-3090
Yamamura
R. da Consolação, 2004, São Paulo, SP (11) 3218-2727
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Aprecie todo o conforto e luxo de
nossas acomodações
Fitness Center
Piscina
Sauna á vapor
Ofurô
Sala de massagem

SALÃO DE CONVENÇÕES
Eventos corporativos
Casamentos e aniversários
Reuniões empresariais

A MELHOR COMIDA
JAPONESA DA REGIÃO

www.sanmichel.com.br

Av Jucelino Kubitsheck de Oliveira, 475
Taubaté/SP 12 2125.5944

Construção e reforma
www.cpcr.com.br
12- 3622.4583 / 3424.6425
Rua Humaitá, 106 - Taubaté - SP

