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ANTIQUARIO E DEMOLIÇÃO
Rod. Floriano Rodrigues Pinheiro,
Km 10 - Tremembé
(12) 3674-1688
carloferrini@hotmail.com
amarcordantiquariodemolicao.com

JR SOM
Rua Barão da Pedra Negra, 495
Taubaté
(12) 3632-1855
jrsom@jrsom.com.br
jrsom.com.br

COLOR MIX TINTAS
Av. Francisco Barreto Leme, 1235
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Rua Noruega, 130 - Taubaté
(12) 3413-5024
contato@oridecor.com.br
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elmax.com.br

PERSIANA E CIA
Rua do Sacramento, 266
Taubaté
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R. José Geraldo de Mattos, 1105
Taubaté
(12) 3627-7777
tegovale@tegovale.com.br
tegovale.com.br

RECANTO GARDEN
Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, 701
Tremembé
(12) 3686-4040
contato@recantogarden.com
recantogarden.com

UNIQUE MOVELARIA CONTEMPORÂNEA
Rua Tom Jobim, 257, Campos do Conde
Tremembé
(12) 4101-3105
rafaela@uniquemovelaria.com.br
uniquemovelaria.com.br

SERRA DOS PINHOS
Av. Luiz Gonzaga das Neves, 2528
Tremembé
(12) 3674-2929
comerciovisual@terra.com.br
serradospinhos.com.br/tremembe

VIDA E SOL PISCINAS
Av. Bandeirantes, 5796, KM119
Taubaté
(12) 3681-2655
vidaesol@vidaesol.com.br
vidaesol.com.br

SHIBATA CASA E PRESENTES
Av. Bandeirantes, 808 - Taubaté
(12) 3625-5718
contato@shibatacasa.com.br
shibatacasa.com.br

VIVAZ
Rua Ovidio Paulo de Oliveira, 425
Benvirá - Tremembé
(12) 3672-1927
amanda@vivaz.ind.br
vivaz.ind.br

TAUBATÉ HOME GLASS
Av. Professor Walter Thaumaturgo, 659
Taubaté
(12) 3631-5059
rodrigo@taubatevidros.com.br
taubatevidros.com.br
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Rua Dr. Silva Pinto, 97 - Guararema
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Av. Barão do Rio Branco, 975
São José dos Campos
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CPCR - CONSTRUÇÕES
São José dos Campos
(12) 3622-4583
contato@cpcrconstrucoes.com.br
cpcr.com.br

ARANDELA 22
Av. 9 de julho, 242
São José dos Campos
(12) 3019-9122
contato@arandela22.com.br
arandela22.com.br

FIRMATO
Av. Barão do Rio Branco, 371
São José dos Campos
(12) 3911-1715
luciene@rmatomoveis.com.br
rmatomoveis.com.br

ARANTES MARMORARIA
Rua Dinamarca (Rod. Tamoios), 129
São José dos Campos
(12) 3941.2175
contato@marmorariaarantes.com.br
marmorariaarantes.com.br

JR SOM
Rua Santa Madalena, 60
São José dos Campos
(12) 3941-7748
jrsom@jrsom.com.br
jrsom.com.br

ATUAL MARCENARIA PLANEJADA
Rua Viseu, 156
São José dos Campos
(12) 3931-7585
atualmarcenaria.com.br
daniela@atualmarcenaria.com.br

MAXIMA COIFAS
Rua Santa Elza, 231
São José dos Campos
(12) 3209-9454
atendimento@maximacoifasvale.com.br
maximacoifasvale.com.br

BELLA VIDROS
Av. das Rosas, 321
São José dos Campos
(12) 3902-5679
bruno@bellavidros.com.br
bellavidros.com.br

PORTORO
Av. Barão do Rio Branco, 642
São José dos Campos
(12) 3322-0072
atendimento@portorosjc.com.br
portoro.com.br

REQUINTE DECORAÇÕES
Av. Adhemar de Barros, 1353
São José dos Campos
(12) 3942-1119
requinte@requintedecoracoes.com.br
requintedecoracoes.com.br

TECHDOMUS
Rua Santa Madalena, 60
São José dos Campos
(12) 3941-7748
contato@techdomus.com.br
techdomus.com.br

REVEST
Rua Paraibuna, 828
São José dos Campos
(12) 3921-0122
contato.revest@gmail.com
maisonrevest.com

VIDA E SOL PISCINAS
Rua Turquia, 164
São José dos Campos
(12) 3941-4747
vidaesol@vidaesol.com.br
vidaesol.com.br

SPAZIO
Av. Heitor Villa Lobos, 804
São José dos Campos
(12) 3307-3797
comercial@spaziopervoi.com.br
spaziopervoi.com.br

73 KAZA
Rua Euclides da Cunha, 73
São José dos Campos
(12) 3322-0373
acabamento@73kaza.com.br
73kazapisos.com.br

STILO MOVELARIA
Rua Caçapava, 300
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(12) 3913-1522
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Editorial
Chegamos à terceira edição! Neste exemplar
a REVISTA ARQUITETURA DO VALE traz
temas interessantíssimos! Nos projetos de
arquitetura assinados por grandes profissionais
do Vale, falamos sobre casa sustentável,
condomínio residencial e ainda detalhes da
reforma em um apartamento com o antes e
o depois. A matéria de capa traz o requinte
da área gourmet com vista para a piscina
que tem o efeito de céu estrelado. Também
preparamos novidades sobre paisagismo com
dicas para manter seu jardim sempre bonito
e as tendências em decoração seguindo
a influência asiática. Na editoria de arte,
Eduardo Miguel Pardo fala sobre a vida e o
trabalho como artesão. Ainda destacamos os
melhores momentos dos eventos promovidos
pelo Grupo Arquitetura do Vale.
Boa leitura!
Elai Magalhães

Conança e qualidade
A Vivaz Portas e Janelas em PVC possui uma linha completa de
produtos para que sua obra que perfeita.
Nossos produtos são fabricados sob medida, proporcionam
isolamento térmico e acústico, estaquiedade, altíssima resistência
e durabilidade com excelente acabamento e baixa manuntenção.

Visite nossa fábrica!

Rua Ovidio Paulo de Oliveira, 425 - Benvirá - Tremembé - SP
(12) 3672-1927 | contato@vivaz.com.br
www.vivaz.com.br
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A arte de resignificar
Eduardo Miguel Pardo

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

Artista desenvolve trabalho ímpar com
reaproveitamento de materiais e fala sobre vida e a
relação de suas peças com a arquitetura
Texto: Elai Magalhães | Fotos: Divulgação

Depois de anos desenvolvendo reconhecido trabalho em grandes empresas de comunicação, Edu-

organização e limpeza, os diversos materiais são catalogados e preparados para ganhar vida!

ardo Miguel Pardo dedica-se há mais de 15 anos a
uma nova vida. Essa mudança na carreira profissional

Como começou a carreira de artista?

também sustenta a base de sua criação. Dando forma

Não gosto muito de rótulos. Aos poucos fui des-

àquilo que aparentemente não tem mais utilidade, fa-

cobrindo meu talento, estudando e aprimorando co-

zendo do lixo a obra prima de seu trabalho. O artista,

nhecimentos. Por muitos anos tive uma rotina de pro-

atualmente, é referência no país quando o assunto é

fissão ligada à comunicação. Sempre gostei de contar

sustentabilidade.

histórias e, hoje, posso fazer isso também quando
faço minhas obras. Comecei talhando coisas peque-

No sítio Recanto Terra Forte, em Santo Antônio

nas em madeiras e, aos poucos, a criatividade e a in-

do Pinhal–SP, os visitantes têm acesso ao ateliê do

tuição foram aumentando, ao ponto de conseguir me

artesão e também as obras que vão desde delicados

dedicar somente aos trabalhos com a arte.

passarinhos às luminárias exclusivas. Com impecável

Revista Arquitetura do Vale 9

Qual é a principal linha de atuação?
Aproveito tudo, definitivamente tudo. A obra-prima é
madeira, serragem, rolhas, sementes, plásticos, porções de
peças, arames, até skates quebrados e pedaços de máquina
de lavar, por exemplo. Tudo o que imaginar é possível
reaproveitar. Quando se dá novo sentido a um material, você
agrega valor e o resultado passa a ter nova historia. Gosto
da ideia de valorizar o que a sociedade julga não ter mais
importância. Através disso mostro minha arte passando
sempre uma mensagem. Afinal, tudo depende do ponto de
vista e qual é o nosso olhar para conseguir ver a beleza das
coisas.
Como é ter reconhecimento e ver seu trabalho como
referência?
Faço minhas peças com amor, carinho, intuição,
Luminária criada a partir de aproveitamento de

u

respeito. Quando alguém vem ao ateliê e compra ou faz
uma encomenda para presentear alguém, isso me deixa

ganho de árvore e um tanque de máquina de

emocionado, pois a arte a tocou de alguma maneira. Sinto

lavar

que fiz meu papel, principalmente levando o conceito de
economia criativa e sustentabilidade. Hoje, meus trabalhos
estão presentes em 73 países.
Quais são as principais criações?
Têm os objetos que são os queridinhos do público como
os passarinhos feitos em madeira e as joaninhas feitas de
rolhas e sementes. Em um único pássaro pode ter mais de 10
tipos de madeiras diferentes. Também há peças exclusivas
como luminárias, mesas e cadeiras. Algumas obras são
resultados de um olhar mais sensível e, estas, ganham um
toque de verdadeiras obras de arte e decoração. Uma cadeira
pode ser feita apenas com um ou dois ganhos de árvore,
sem a utilização de pregos ou parafusos, valorizando apenas
os encaixes e travas. Além das criações também recebo
encomendas, principalmente de arquitetos e decoradores
que querem peças específicas para o cliente.

Revista Arquitetura do Vale
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O que seu trabalho representa para você?
Ele mudou minha vida, para muito melhor. Renasci,
descobri talentos e habilidades que jamais pensei que
tivesse. Viver da arte é muito gratificante para mim.
Mas, sobretudo, o que aprendendo diariamente tendo
contato com a arte, com a natureza e garimpando os
materiais que uso é o valor que esta por traz do resignificar. Um problema pode ser visto de diversas formas,
algo que aparentemente não tem mais valor pode ser
reaproveitado. Enfim, na vida isso se aplica a experiências e as emoções também.

“Não gosto muito de
rótulos. Aos poucos fui
descobrindo meu talento,
estudando e aprimorando
conhecimentos”
Eduardo Miguel Pardo

Saiba Mais:
Estrada do Barreiro, km 01 – s/n.
Contato: |12| 3666-1821
eduardomiguelpardo.blogspot.com
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HOME THEATER E SONORIZAÇÃO AMBIENTE

Automação áudio e vídeo

JR SOM TAUBATÉ
Rua Barão da Pedra Negra, 495
Taubaté
(12) 3632-1855
jrsom@jrsom.com.br
jrsom.com.br

JR SOM SJ Campos
Rua Santa Madalena, 60
São José dos Campos
(12) 3941-7748
jrsom@jrsom.com.br
jrsom.com.br

Representante
exclusivo

#NOTAS

Design e Decoração

Quadros decorativos
Aroma Presentes
(12) 3629-2468

Aparador Chinês
Ori Home Decor
(12) 3413-5024

Linha Alpaca – Índia
Ori Home Decor
(12) 3413-5024

Peças com cristais para lavabo
Aroma Presentes
(12) 3629-2468
Vela Voluspa
Aroma Presentes
(12) 3629-2468

Revista Arquitetura do Vale
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#NOTAS
Cadeira exclusiva
Ateliê Eduardo Miguel Pardo
(12) 3666-1821

Pendente Spiral Gold - Verpan
Arandela 22
(12) 3019-9122

POLTRONA HERVAL
Taubaté Móveis
(12) 3632-3108

Pipa – peça decorativa
Ateliê Eduardo Miguel Pardo
(12) 3666-1821

Sofá Clan
Taubaté Móveis
(12) 3632-3108

Revista Arquitetura do Vale 15

#capa

O espaço da moda
Área gourmet com sofisticação ganha destaque no projeto e tem piscina
com efeito de céu estrelado
Texto: Elai Magalhães | Fotos: Marco Pinto
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O queridinho do momento é o espaço gourmet.

Localizada em condomínio na cidade de São José

Cada vez mais sofisticado, este local ganha destaque

dos Campos, com terreno de 3.744m², a área gourmet

nos projetos e também produtos especializados.

compreende 595 m² de construção. Seguindo o

Assinado por Eduardo Belivacqua, da Bevilacqua

padrão da casa principal, que já existia no local, a

Arquitetura e Engenharia, a área de lazer desta

obra teve duração de oito meses. A estrutura é de

residência foi projetada para receber amigos e

concreto, fechamento em alvenaria e tem grandes

familiares com muito conforto, requinte e sofisticação.

aberturas com esquadrias de alumínio e vidro.

Revista Arquitetura do Vale 17

Um dos destaques da construção é a piscina.
Projetada com fundo infinito, aproveitando o visual da
vegetação e paisagismo do entorno. Conta com sistema
de iluminação automatizado – que ganha realce especial
com o chafariz. Além da iluminação de fibra ótica com
alteração de cor, que projeta no fundo da piscina o
efeito de céu estrelado.
“Por se tratar de uma residência de alto padrão e
devido ao fato do cliente ter uma família grande com
hábitos de receber, imaginamos uma piscina completa”,
ressalta o arquiteto, que há mais de 30 anos atua com
especial atenção aos projetos para áreas de lazer e
piscina.
Durante o dia, a piscina pode ser utilizada com a
cascata ou também com o spa aquecido. Há ainda
a praia inclinada e uma prainha para colocação de
espreguiçadeira.

Revista Arquitetura do Vale
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O novo espaço conta com área de lazer integrada com o gourmet e piscina, ambiente com home theater,
salão de festas, salão de jogos, sala de estar, bar, sauna, academia com hidromassagem e garagem subterrânea
para seis carros. A parte inferior conta ainda com churrasqueira a gás, churrasqueira convencional a carvão, forno
de pizza e fogão à lenha. Todos os ambientes possuem sonorização e automação.

Revista Arquitetura do Vale

19

Piscina com spa aquecido, ilha e cascata ganham destaque no projeto.
Iluminação de fibra ótica cria efeito de céu estrelado refletindo na piscina À noite, a ideia é proporcionar um
visual interessante tanto para sala de estar, quanto para área gourmet.

FORNECEDORES
Sonorização e automação JR Som / Techdomus / iluminação em fibra ótica Fasa/ revestimento, pastilhas trend e pisos castelatto
Toque Final / móveis e decorações Saxs / interiores Boutique da Casa / balcão Portale Marmoraria / monorevestimentos piscina
Fulget / esquadrias e alumínio Projesul / churrasqueira e coifa cozinha gourmet Máxima Coifas / paisagismo Adriane Muratt

Uso Racional da Água
Aproveitamento de água de chuva

Sistemas de irrigação automáticos

Além de trazer economia, o uso de água de chuva

A água é fator preponderante quando pensamos

contribui para a solução de diversos problemas rela-

na beleza e na manutenção de um jardim. Nossos

cionados à escassez dos recursos hídricos, como:

sistemas de irrigação são projetados visando aten-

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.

der 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

A ÁGUA CONSULTORIA fornece soluções completas e

sistemas de irrigação para paisagismo, viveiros, gra-

integradas para o aproveitamento de água de chuva

mados esportivos e áreas públicas.

em residências, condomínios, prédios comerciais e
industriais.

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

Casa na praia
Com estrutura em madeira, residência une o rústico e o sofisticado,
em Paraty
Texto: Elai Magalhães | Fotos: Gui Morelli

Uma casa de praia informal, porém sofisticada.

especial do arquiteto. Seu trabalho reflete a influência

Com ambientes amplos e poucas paredes. Este foi o

do colonial brasileiro, da arquitetura caiçara presente

pedido do casal com dois filhos ao arquiteto Fábio

no litoral na década de 70 e de pesquisas trazidas da

Madueño para criação da residência de veraneio,

arquitetura balinesa.

localizada em Paraty.

“Neste projeto, o pedido era um sobrado, com os

A casa, utilizada para lazer e descanso seguiu a
solicitação do cliente e contou também com o toque
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dormitórios no pavimento superior e no pavimento
térreo lazer e serviço”, explica Madueño.

O

terreno

totalmente

plano

facilitou

a execução da obra. Porém, o projeto foi
feito dando movimento a casa, com poucas
divisórias os ambientes se interligam. A parte
interna se comunica com a externa através de
grandes aberturas em vidro. “Procuro fazer
meus projetos baseados em uma concepção
simples,

porém

sofisticada”,

ressalta

o

arquiteto.
A construção possui predominância de

p As esquadrias de madeira garantem o toque especial à sala,
Iluminação natural

t

O charmoso fogão a lenha que foi comprado

depois revestido com tijolo reaproveitado, plaquetas d
e granito Itaúnas (Marmoraria Guará)

madeiras, o ponto forte é a estrutura de
eucalipto tratado. O fechamento das paredes

Os degraus em pedra levam à entrada da pequena e ch

foi feito em alvenaria e a cobertura com telhas

capela. Telhas e tijolos de demolição. Destaque para o arco em v

de barro. Devido à facilidade de manutenção

porta de duas folhas de madeira q

na praia, o piso escolhido foi o cerâmico e, nas
paredes dos banheiros, aplicação de pastilhas.
“A madeira utilizada é liberada pelo meio
ambiente. O respeito à natureza, a valorização
da preservação ambiental e a qualidade dos
materiais são alguns dos cuidados que procuro
ter em meus trabalhos. E o resultado, apesar de
rústico fica com fino acabamento.”, completa o
profissional.

A obra teve duração de 18 meses e a distribuição dos ambientes
seguiu a ordem: no pavimento inferior encontra-se a sala de jantar,
sala de estar, terraço, cozinha, lavanderia, área de serviço, depósito,
dois quartos com banheiro de serviço, sala de Tv, lavabo e três
suítes; no pavimento superior localiza-se a sala íntima, duas suítes
(reservadas para os filhos do casal), suíte principal com closet e
banheiro com banheira, e as varandas.

FORNECEDORES
Madeiras e eucalipto tratado Prema / Marcenaria João Donizetti / Vidros
Casa Veloso

Fábio Madueño
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TOALHEIRO AQUECIDO

DESEMBAÇADOR
DE ESPELHO

CENTRAL DE
ASPIRAÇÃO

TERMOSTATO DE ACIONAMENTO
PARA PISO AQUECIDO

Visite o show room na Riolax
Av. Barão do Rio Branco, 467
São José dos Campos
Tel. (12) 3209-8241
Representante exclusivo

Master Living

tecnologia e conforto
para sua casa

www.masterliving.com.br

#projeto

Edifício Residencial Boulevard Aquarius
Com área de convivência e amplo espaço em cada apartamento, construção
valoriza qualidade de vida

Texto: Elai Magalhães | Fotos: Studio8mm

O projeto do edifício residencial Boulevard

Assinado por Denise Campoy e Felipe Mascarenhas

Aquarius, em São José dos Campos, foi concebido

o trabalho foi premiado em 2014, na categoria

para valorizar a convivência e o bem estar tanto nas

‘Condomínio Residencial’, no prêmio ‘Profissionais do

áreas privativas quanto nas áreas comuns.

Vale’ - promovido pelo Grupo Arquitetura do Vale.

Com foco final na família de alto padrão, o

“O projeto teve como premissa a criação de um

objetivo foi criar um espaço onde o morador se

empreendimento que fosse totalmente conectado

sentisse como se estivesse vivendo em uma casa. O

com as necessidades e tendências do mercado

empreendimento valoriza a qualidade da construção,

imobiliário. Porém, com a prioridade na qualidade de

a segurança, a estética e, principalmente, os espaços

vida do morador”, ressalta Mascarenhas.

de lazer.

t

Com integração de áreas

privativas e comuns o objetivo
é que o morador sinta-se
como se estivesse vivendo em
uma casa

t

Outra piscina que destaca

a provacidade com pergolado
e espreguiçadeiras

Com 20 andares e 80 apartamentos, a planta

Em relação à área comum, o destaque fica para os

disponibiliza três possibilidades de construção, sendo

30 itens de lazer, planejados para atender moradores

com espaço para home office, dormitório de serviço

de todas as idades. “O projeto arquitetônico e

ou despensa. A planta completa acompanha sala de

paisagístico proporcionaram neste espaço total

estar, sala de jantar, cozinha, área de serviço, banheiro

integração do interior com o exterior. A praça interna

de serviço, três suítes e varanda gourmet ligada à

com caminhos e espelhos d água integraram-se nas

cozinha.

áreas esportivas, aquáticas, fitness e jogos”, explica
do arquiteto Felipe Mascarenhas.

A área total do terreno é de 2.685 m², sendo área
do empreendimento 20.779,00 m². No projeto, a área

O condomínio conta com algumas intervenções

de lazer conta com 2.067 m². A obra teve inicio em

ecológicas como lajes verdes, elevadores com

julho de 2010 e término em junho de 2013. Os imóveis

eficiência energética e reuso de água pluvial. No

possuem área útil de 161m². Cada apartamento tem

projeto paisagístico a opção foi por vegetação

disponível de 2 a 3 vagas no estacionamento.

tropical, árvores frutíferas e nativas, pisos modernos
contrapondo com grandes pisadas de pedra irregular.

t

Espaço da churrasqueira integrado com espaço gourmet e salão

de festas, com materiais predominantemente rústicos

FORNECEDORES
Revestimentos cerâmicos e porcelanatos Portobello / caixilhos Serralheria Cruz / vidros
Vidrosul / textura Artcolor

Denise Campoy

Revista Arquitetura do Vale

28

Felipe Mascarenhas
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Av. Francisco Barreto Leme, 226 - Taubaté
(12) 3633-3746

Empresas do Grupo
Taubaté Vidros

Envidraçamento de Sacada
l Esquadrias de Alumínio
l Vidros Temperados
l Guarda Corpo
l

Av. Professor Walter Thaumaturgo, 659 -Taubaté
(12) 3631-5059
rodrigo@taubatevidros.com.br
taubatevidros.com.br

#projeto

Casa sustentável
Projeto premiado e com melhor utilização de recursos cria
residência moderna de 377 m²

Texto: Elai Magalhães | Fotos: Daniel Secches e Marcelo Sardella

A busca pela sustentabilidade inspirou este projeto, em São
José dos Campos. Com otimização da construção e redução de
entulho, os arquitetos Lucas Sonnewend, Natália Traunmüller
e Daniel Secches, criaram esta residência que conta ainda com
telhado verde, reuso de água e também a geração de energia
elétrica.
“Esta construção atende ao público cada vez mais crescente
preocupado com as questões ambientais. A ideia é unir construção
rápida, limpa, moderna e sustentável, com soluções possíveis e
duráveis”, explica Sonnewend.
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Lucas Sonnewend e Natália Traunmüller

Com estilo contemporâneo e toques de rusticidade, a
ampla casa recebe muita luz natural

A combinação de tijolo, madeira, estrutura metálica

u

e vidro, constrói o espaço com aparência industrial
sem perder a sofisticação

Com integração dos ambientes, o espaço social do
pavimento térreo conta com detalhes de ventilação
e iluminação natural

u

q

q

O teto verde além de funcionar como isolante

Com capacidade de gerar 200 kwh/mês – suficiente

também pode ser utilizado como área de lazer com

para 4 pessoas, casa é 1ª da região do Vale do Paraíba a ter

vista permanente

energia solar com sistema integrado à rede concessionária

Com

377,71m²

de

construção,

em

terreno

A residência é organizada por meio de seis

de 480,70m², a estrutura metálica é o elemento

módulos de estrutura metálica em dois pavimentos.

principal - também combinada com as lajes steel

Os espaços são conjugados, une sala, cozinha

deck. O fechamento em tijolo maciço tem o ganho

e quintal. O pé direito duplo e a elevação de 70

térmico e acústico, além de eliminar a utilização

centímetros do terreno atual para garantir ao rooftop

de revestimentos. As grandes aberturas em vidro

vista panorâmica são também os destaques desta

garantem a iluminação e ventilação natural.

casa.

FORNECEDORES
Engenharia Estrutural e Estrutura Metálica Chuman & Chuman Engenharia / Painéis Fotovoltaicos Solar Energy / Iluminação
LightDesign / Metais Deca / Caixilhos Galban Glass / Pedras Arantes Marmoraria / Elétrica Gil Elétrica / Pisos e Revestimentos
Portobello / Sistema de Irrigação RegaVale
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Coifas personalizadas e soluções inteligentes
para sua cozinha ou área gourmet.
A Máxima Coifas valoriza seu espaço!

MAXIMA COIFAS TAUBATÉ
Av. Itália, 521 - Taubaté
(12) 3413-2402
alessandro@maximacoifasvale.com.br
maximacoifasvale.com.br

MAXIMA COIFAS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Rua Santa Elza, 231| São José dos Campos
(12) 3209-9454
atendimento@maximacoifasvale.com.br
maximacoifasvale.com.br

#paisagismo

Seu jardim sempre bonito
Alguns detalhes podem contribuir para beleza e durabilidade da área verde
Texto: Elai Magalhães | Fotos: Arquivo pessoal/divulgação

Para ter um jardim sempre bonito há uma
série de técnicas e cuidados específicos. Há 12
anos no mercado, a Recanto Garden ressalta
algumas dicas para quem pretende investir em
paisagismo:
1 - É importante realizar um projeto detalhado,
desenvolvendo a ideia da utilização do espaço.
2 - Não tenha pressa! Querer o jardim bonito
em 24h é um dos grandes erros. No geral, é
preciso executá-lo em etapas de forma planejada
e gradual.
3 - Conheça as características das plantas:
a

necessidade

de

hídrica,

a

rusticidade,

a resistência ao vento, quantidade de luz
necessária, variedade de crescimento, clima
ideal.
4 - No inverno, com a queda da temperatura
e a diminuição das chuvas, as plantas reduzem
o metabolismo. Algumas entram em dormência,
caducam ou caem todas as folhas. rega devido
à baixa precipitação (pouca chuva) nesta época
do ano.
5 – Algumas variedades de plantas são
chamadas de anuais por serem cíclicas e
florescerem no inverno. Para um jardim sempre
bonito pode-se optar pelas plantas da espécie
Boca de Leão e Amor Perfeito.
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#projeto

Aconchego serrano
Apartamento ganha clima de sofisticação e conforto após reforma
Texto: Elai Magalhães | Fotos: Ronaldo Rizutti
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Em Campos do Jordão, o apartamento de
veraneio utilizando por uma família de italianos
passou por reforma. Os ambientes ganharam charme
especial, com clima de acolhimento e conforto.
A arquiteta Rachel Avellar elaborou todo o projeto
de acordo com as solicitações dos clientes, que
queriam muita qualidade nas acomodações para
receber hóspedes.
“Os clientes têm perfil alegre, receptivo e
acolhedor, próprio de família italiana que adora
receber e cozinhar para todos”, explica Rachel. Os
ambientes tiveram a inspiração no clima da Serra da
Mantiqueira. A madeira, pela sensação de aconchego
e também pelo conforto térmico que proporciona,
foi o material predominante na decoração – presente
nos pisos e moveis.

Detalhe da porta e piso com iluminação em
destaque

u

Antes

Depois

Sala estar / jantar – foram retirados os cantos

foi trocado por réguas de madeira de demolição. A

arredondados das paredes. O tijolo à vista foi

lareira com visual antigo também foi modificada,

transformado em tijolo aparente. O piso de assoalho

tornando-a mais moderna e delicada.

Para conferir ar descontraído foi usado o ladrilho

a mesa garante modernidade. “Os objetos foram

hidráulico na cozinha e nos banheiros. Na decoração,

escolhidos de acordo com a rotina dos proprietários.

visto que na cidade a temperatura é baixa, o destaque

Por exemplo, a iluminação com dimmer em todos

esta nos tapetes, nas almofadas e nas cores das

os interruptores possibilitou criar diferentes climas”,

paredes. O sofá em couro branco com acomodação

completa Rachel.

para até dez pessoas e a luminária pendente sobre
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Cozinha – foi feito o passa-pratos para facilitar e in-

Quartos - as portas dos quartos foram transformadas

tegrar a comunicação dos anfitriões e seus convida-

em portas de correr brancas. No quarto onde isso

dos. Com uma porta de correr sobre o balcão como

não foi possível, foi colocada uma bela porta antiga

opção de reservar o ambiente quando necessário.

de demolição.

Antes

Com cerca de 80m², o apartamento ganhou duas
suítes apenas com nova distribuição da planta. Com a

Depois

mais amplo e moderno, tendo interação também com
a cozinha.

reformulação da sala de estar e jantar o ambiente ficou
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p

Banheiros – mesmo sendo um diferente do outro foi adotado: piso de cruzetas de demolição com piso frio e

revestimento apenas na área do box.
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1.80
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1.45

3.11

1.16
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0.85

0.65

2.37

2.25
2.25
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ÁREA SERVIÇO

BANHO 4

1.50

2.65

1.50

2.85

2.75

2.02

1.60

SUITE

3.30

DORMITÓRIO 2

PLANTA EXISTENTE
ESC. 1:50

- A DEMOLIR

PLANTA DEMOLIR / CONSTRUIR
ESC. 1:50

- A CONSTRUIR

END.: R. Dr. José A. Cursino - 47
Granville - Taubaté / SP
Tel.: (12)3413-2791 / 99102-5503
e-mail: rachel.avellar@yahoo.com.br

ROSELI CAMPERLINGO

CAMPOS DO JORDÃO - SP

APARTAMENTO
LEVANTAMENTO DA CONSTRUÇÃO

01/07

END.: R. Dr. José A. Cursino - 47
Granville - Taubaté / SP
Tel.: (12)3413-2791 / 99102-5503
e-mail: rachel.avellar@yahoo.com.br

ROSELI CAMPERLINGO

CAMPOS DO JORDÃO - SP

APARTAMENTO
PLANTA LAY-OUT

ESTUDOS - A1

FORNECEDORES
Móveis planejados Alfa Móveis / pisos de demolição Lavoro e Arte / sofá e tapetes
MH Móveis / móveis de demolição Depósito Santa Fé e Vila Madalena / almofadas
Gatti Collection / luminárias Bertolucci

Rachel Avellar
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04/07
ESTUDOS - A1

t

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

Relaxar em família e receber os u
amigos. A iluminação cênica destaca
os detalhes e os pilares robustos em
tijolo aparente de demolição
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

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)

p

Na suíte, as paredes foram retiradas

deixando a sala de banho e o closet integrados
Nas áreas molhadas, como box e u
O cobogó de cimento (Aricanduva Telhados) e a
sauna, foram abertos grandes vãos
parede verde de bloco jardim (Leroy Merlin) trazem
fechados com vidro para garantir a
conforto térmico. O sistema de irrigação automatizado
visibilidade pedida pelo cliente. Pisos
(Rega Vale) minimiza a manutenção para o cliente
e assentos (Criativa Pedras). Vidros e

ao

u

espaço

grande

de

espaço

dormir,

resultando

independente

para

em
o

um
casal

espelhos (Vidrobox)

Texto: Camilla Taddeo Fotos: Estúdio MCS

p

Integrada, a cozinha pode ser fechada

com o painel. A bancada de ilha com cooktop é
ideal para receber os amigos. Os acabamentos
em
Rosana Sbruzzi

granito

preto

absoluto

se

destacam

#dicas

Água saudável e cristalina
Manutenção de piscina requer cuidados especiais
Texto: Redação | Fotos: Divulgação

Ter uma piscina com água bem tratada e
transparente é mais do que uma questão de
estética, mas também de saúde. Independente
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da época do ano, a manutenção requer cuidados
apropriados. Separamos algumas dicas práticas:

1 – Não espere o verão para fazer
a limpeza ou o controle da água. É
importante cuidar da piscina durante
todas as estações do ano.
2

–

Contratar

profissionais

especializados pode ser sinônimo de
economia e também de garantia de bom
resultado.
3 – Durante o inverno, se a piscina não
for aquecida, será menos utilizada. A dica
é providenciar uma cobertura adequada,
retirar folhas e fazer a manutenção pelo
menos uma vez ao mês. Mas é preciso
avaliar caso a caso para não correr o risco
da proliferação de algas e bactérias, além
de forte odor.
4 – Fique atento ao controle do ph,
alcalinidade e cloro da água. O pH é uma
escala graduada de 0 a 14 que indica se à
água está ácida (pH menor 7), neutra (pH
igual a 7) ou básica (pH maior 7).
5 – Para manter os níveis de controle
da água, alguns profissionais indicam as
borboletas flutuantes – material próprio.
6 – Água de piscina pode ser foco de
bactérias e micro organismos. Por isso, o
acompanhamento e tratamento da água
antes do uso são garantia de saúde.
7 – A região e localidade da piscina,
bem como o tamanho e material
utilizado (vinil, fibra, azulejo) interferem
diretamente no prazo para manutenção.
A dica é sempre consultar um profissional
especializado.

8 – A validade dos produtos e
a boa conservação dos materiais
também são importantes para ter a
piscina limpa com qualidade.
9 – Para realizar a manutenção
por conta própria vale investir em
algumas ferramentas como: rede para
tirar folhas, cabo telescópio, escova
turva, aspirador e estojo para controle
de pH e alcalinidade.
10 – Além de cuidar da água é
fundamental o cuidado e a limpeza
com o fundo e as paredes da piscina.
Existem alguns robôs automatizados
que fazem este tipo de manutenção.
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Sua casa. Seu paraíso.
PISCINAS

Piscinas em ﬁbras, vinil e alvenaria

Loja 1 - Taubaté - Av. Bandeirantes, 5796 - (12) 3681-2655
Loja 2 - S.J. Campos - Rua Turquia, 164 - Jd.. Oswaldo Cruz - (12) 3941-4747

www.vidaesol.com.br

#decoração

Influência asiática
Elementos inspiram decoração, design e arquitetura
Fotos: Divulgação

Com grande liberdade em combinar móveis,

explicação para o aumento no interesse nestes

objetos, cores, estampas e materiais de diversas

países é a busca por reproduzir ambientes

etnias, a influência asiática esta cada vez mais

relaxantes, propícios ao descanso, meditação,

presente nos lares brasileiros.

yoga e autoconhecimento. A arquitetura japonesa

O estilo oriental esta presente na cultura

foi a primeira a chegar às residências e comércios

brasileira há um bom tempo por inserção das

no Brasil, no inicio do século 20. Pode-se destacar

colônias japonesas, mas produtos da China,

a integração dos ambientes internos com os jardins

Indonésia e Índia, estão sendo os maiores

externos e lagos. Forte uso da madeira nos pisos,

influenciadores dessa tendência.

paredes, forros e estrutura.

Além da questão econômica e cultural, outra
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As cores são mais claras como bege, castanho

estampas com pássaros, leques e cerejeiras.

e cinza. Os móveis têm altura mais baixa e são

Na influência chinesa, destaca-se a presença

concentrados no centro dos cômodos, baseada

do Feng Shui, filosofia milenar que acredita que

no fluxo de energia. Para não errar na reprodução

a organização do espaço. Além da ênfase nos

deste estilo, a aposta deve ser apenas para o

detalhes e o uso de cores fortes como o vermelho

essencial, sem muito exagero. Outra dica é utilizar

e o dourado.
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A Tailândia, com comidas exóticas e exuberante

mais contemporâneo, uma alternativa pode ser o

parte religiosa - mais de 3.000 templos espalhados

uso de cerâmica ou placas de porcelana em tons

pela região, contribui para presença de peças

suaves (neutros).

religiosas e decoração bastante singela, vale apostar

Para referência de Bali, uma das ilhas da

em pequenos itens coloridos, como talheres e

Indonésia, as estatuetas de Buda emprestam ao

copos. Os elementos orgânicos são fundamentais

ambiente tranquilidade, mistério e cultura, sendo

como também os pisos em madeira. Para um estilo

símbolo de iluminação espiritual.

Por Karina Christofaro Belmar
Arquiteta, Interiores e Paisagismo
(12) 98125-1150
karina_arquitetura@yahoo.com.br
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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.

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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Fotos: Thiago Villaça

#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
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= Categoria Arquitetura Sustentável

35

38

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,
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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

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
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A MELHOR COMIDA
JAPONESA DA REGIÃO

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

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