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EDITORIAL

A eterna inquietude da Boa Vista em trazer sempre o melhor 
para seus lojistas, parceiros e clientes, faz com que cada vez 
mais a Boa Vista se firme entre as marcas reconhecidas no se-
tor moveleiro.
Sendo assim, novidades chegam a todo momento, o que só 
aperfeiçoa o excelente produto que a Boa Vista oferece!
E nesta edição o leitor poderá conhecer um pouco mais da CA-
SACOR CE e a CASACOR RN, onde lojistas Boa Vista e parceiros 
estiveram presentes com ambientes de sucesso.

A Cozinha Dona Benta projetada pelo Designer Vinícius Ferreira 
e executada pela Planneje na CASACOR CE foi eleita pelo pú-
blico presente o Melhor Ambiente da CASACOR CE 2019, reco-
nhecimento este que nos enche de orgulho em termos parcei-
ros conectados com os mesmos ideais da Boa Vista.
Você poderá ver também os novos padrões de cores que vem 
com uma pegada de elementos naturais, mas mantendo-se 
elegantes e sofisticados.

Trazemos também nesta edição inaugurações de Showroom 
Boa Vista, a Decorare - Chapecó/ SC com seu quarto masculino, 
que está arrasador.
Veja ainda entrevistas com nossos parceiros, e a galeria de fo-
tos que sempre prende a atenção por seus belíssimos projetos.

Te desejamos 
uma boa leitura!

REVISTA BOA VISTA | 3

CASACOR 2019

06



4 | REVISTA BOA VISTA REVISTA BOA VISTA | 5

LANÇAMENTOS

Sempre atenta as tendências e qualidade dos materiais, a Boa Vista 
mais uma vez traz para seus clientes padrões de cores modernos e 

sofisticados , trazendo consigo a lembrança dos  elementos naturais 
as novas cores encantam a todos, confira!

A Estrutura 
do mármore

Prateleiras 
iluminadas 
Lumia

A sofisticação 
dos tons escuros

Inspirado no estilo europeu, que tem a presença 
de superfícies de mármore na decoração, o pai-
nel Thassos da Duratex traz um tom bem claro 
e vincos acinzentados.
É um curinga na decoração e combina principal-
mente em composições com madeira.

Seguindo tendências europeias de linhas retas 
e sutis, as prateleiras iluminadas da Linha Lu-
mia são compostas por vidros translúcidos, do 
tipo acidato, e estrutura em alumínio ultra re-
sistente, disponível em diversas opções de aca-
bamentos.
Outras características importantes: As pratelei-
ras podem ser fixadas diretamente na parede 
ou na parte interna do móvel. 
O acionamento pode ser por interruptor ou sen-
sor, além de permitir que seja feito individual-
mente ou em conjunto.
A iluminação em LED interna cria um efeito di-
fuso, perfeito para evidenciar detalhes na deco-
ração, dando um toque de design e glamour ao 
ambiente.

Os mármores escuros inspiram a criação do Marmo da Guara-
rapes, um dos padrões que compõe a nova linha Magma. Ousa-
dia, versatilidade e elegância na medida certa.
FONTE: WWW.GUARARAPES.COM.BR
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CASACOR

CASACOR 2019
No ano de 2019, a Boa Vista Planejados se fez presente 
em duas edições de CASACOR, através da Loja Planneje 

de Fortaleza/CE com a Cozinha Dona Benta pelo designer 
Vinícius ferreira, e também na CASACOR RN com o Living do 
Café por Socorro Galvão e Paula Corrêa e execução da Loja 

Em Casa Completa de Natal/ RN.
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CASACOR Ceará

Criada em 1999 por Maria Neusa de Oliveira, 
Nereide e Neuma Figueirêdo do Instituto Cor da 
Cultura, atual Neuma Figueirêdo e Victor Gui-
marães, a CASACOR Ceará atingiu a maiorida-
de em 2017 abrindo ainda mais espaço para os 
principais arquitetos, designers de interiores e 
paisagistas do estado exporem seus trabalhos 
a um público cada vez maior – em 2015, por 
exemplo, a CASACOR Ceará chegou a registrar 
público recorde de 43 mil pessoas.
Ao longo dos anos, a mostra percorreu diferen-
tes imóveis na capital Fortaleza. Alguns deles 
importantes obras arquitetônicas da cidade, 
como o Palacete do Barão de Camocim, conhe-
cido como Solar do Barão (edição 2016). Desde 
de 2011, a mostra está sob o comanda exclu-
sivo de Neuma Figueiredo, com auxílio do filho 
Victor Figueiredo Guimarães.
Em 2018, a mostra ocorre na Rua Visconde de 
Mauá, 1000, no bairro Aldeota em um terreno 
de 10 mil m² de área. O local abriga uma resi-
dência e um prédio comercial, ambos projeta-
dos, em 1969, pelo arquiteto Acácio Gil Borsoi. 

Além das construções, o espaço possui um jar-
dim de desenho original assinado pelo renoma-
do Roberto Burle Marx. 
Guiados pelo tema A Casa Viva, 73 profissio-
nais projetam 54 espaços que acolhem o 
público. O foco neste ano foi a valorização 
da cultura e da arte cearense, do morar, 
das experiências e também da relação 
entre ambiente, natureza e pessoas.
Em 2019, o tema Planeta Casa se en-
contra com a arquitetura e o paisa-
gismo da casa que recebe a mos-
tra. Com 10.000 m², o imóvel de 
1969 foi projetado pelo arqui-
teto carioca Acácio Gil Borsoi e 
conta com um jardim assina-
do por Roberto Burle Marx, 
contemplando um con-
junto de plantas e lagos 
concebidos por um dos 
maiores paisagistas do 
século XX.

FOTO | KENNEDY ROBERTO
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Cozinha Dona Benta - Vinícius Ferreira. A Cozinha Dona Benta é inspirada no 
resgate de elementos naturais, fazendo uma releitura das bancadas de cozi-
nhas tradicionais, com espaços integrados. A harmonia é essencial para rece-
ber convidados. Os tons mais escuros e terrosos, unificados com estruturas 
metálicas, tornaram o espaço moderno e arrojado, indo além da funcionalida-
de. Os detalhes remetem ao passado, às emoções vividas através dos senti-
dos. Na identidade olfativa do ambiente, a baunilha desperta as memórias 
do bolo da vovó. O regionalismo é sentido na textura das panelas de barro 
e nas luminárias feitas com matérias-primas cearenses, que evidencia a 
personalidade forte da cultura local.

Cozinha Dona Benta
 por Vinícius Ferreira Design com execução Planneje

FOTOS | KENNEDY ROBERTO
CASACOR
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A Planneje com seu ambiente Cozinha Dona Benta foi 
premiada como o melhor ambiente CASACOR CE 2019 

eleito pelo público.

Rodolfo Santiago, diretor comercial, Vinícius Ferreira, diretor de criação e Alessandro Maia, diretor administrativo

Unindo o talento do profissional a qualidade 
que a Boa Vista oferece, foi possível desen-
volver este trabalho reconhecido e premiado, 
e sobre trabalhar com a Boa Vista, o designer 
Vinícius não poupa elogios:
“Na Boa Vista encontrei a ferramenta que 
faltava para os meus projetos. A flexibilidade 
em cada modulação somando tecnologia em 
seus produtos e acabamentos de ponta, tor-
nando realidade cada detalhe do projeto sem 
a necessidade de ajustes ou mudança para um 
plano B, me poupando tempo para conquistar 
novos clientes.”

FOTOS | KENNEDY ROBERTO
CASACOR
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CASACOR
Rio Grande do Norte

A primeira edição da CASACOR em Natal data 
de 2012, quando Cesar Revorêdo lançou a mos-
tra no Rio Grande do Norte. Nas quatro edições 
já realizadas, muitos edifícios importantes da 
capital potiguar foram escolhidos como cená-
rio: o prédio da SIMAS Industrial de Alimentos 
S.A. (2012); Sede Social da América Futebol 
Clube (2014); Casarão (2015) e Aeroclube do 
RN (2017).
Entre as ações de destaque da mostra, está a 
restauração de um dos painéis do artista plás-
tico Aércio Emerenciano por estudantes da Es-

FONTE ( HTTPS://CASACOR.ABRIL.COM.BR/MOSTRAS/RIO-GRANDE-DO-NORTE/)

cola Estadual Stella Wanderley, sob Ana Selma 
Galvão, no ano de estreia. Em 2014, foi a vez 
da obra de Newton Navarro, original de 1987, 
ser recuperada por Ammer Jacomé e Ricardo 
Tinôco. 
Sob o comando da dupla Cesar Revorêdo e Lu-
ciano Almeida, a edição 2019 da CASACOR Rio 
Grande do Norte ocorreu no Aeroclube do RN. A 
iluminação é o ponto de destaque nos 31 am-
bientes da mostra. O recurso mostra a sutileza 
do olhar dos 43 profissionais que assinam os 
projetos.

Living 
do Café

No período colonial, as salas de café eram es-
paços que prolongavam o bate-papo após um 
jantar entre amigos. O hábito é revivido nes-
te projeto sob um olhar contemporâneo, que 
apresenta o contraste entre a madeira clara e 
a quietude de tons escuros, especialmente do 
mármore que reveste as paredes, a valorização 
da iluminação e mobiliário convidam a um am-
biente belo e aconchegante.

Por Paula Corrêa - Designer de Interiores 
e Socorro Galvão – Arquiteta
Execução Em Casa Completa- Natal/RN

Socorro Galvão e Paula Corrêa

CASACOR
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INAUGURAÇÃO

Inauguração Showroom

O entusiasmo e dedicação

Na edição anterior da revista a Viva Hauz Plane-
jados estava se preparando para a inauguração 
da sua belíssima loja, hoje com o espaço inau-
gurado desde o mês de julho, podemos ver um 
pouco de como ficaram estes ambientes feitos 
com tanto carinho para atender seus clientes!

A Viva Hauz iniciou em Joinville em abril de 
2017 sem loja física, somente com uma maleta 
de cores e muito entusiasmo de crescer. 
Já iniciou conquistando alguns clientes e logo 
em seguida com um apartamento decorado que 
já esteve presente na revista Boa Vista.

Em julho de 2019, em uma ótima localização, 
abriu as portas da loja física, o que vem atraindo 
muitos clientes novos e também indicações.
Sob direção das CEO’S Luciane Pontello, Fer-
nanda Espindola, e Marcela Krause anova loja 
da Viva Hauz fica na Rua Presidente Campos 
Sales ,1030 – Glória - Joinville/ SC

Fique por dentro de todas as novidades atráves 
do Instagram / facebook 
@vivahauzplanejadosjlle
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O lançamento do Showroom Boa Vista 
Dular Interiores, foi um sucesso

“Só recebemos elogios”

Na noite de 23 de outubro de 2019 estiveram 
prestigiando o lançamento do showroom na 
Dular Interiores mais de 70 pessoas dentre ar-
quitetos, designers, engenheiros, clientes, etc. 
O novo espaço da Dular gerou encantamento 
a todos, desde a qualidade do acabamento, da 
diversidade na produção, além da Boa Vista ser 
completa, oferecendo também os vidros entre 
outros, facilitando o trabalho do profissional e 
rapidez para o cliente. 

“Esperamos de agora em diante, encantar 
nossos clientes, com o melhor do planejado 
e ser realmente parceiros dos profissionais 
ligados no mundo da decoração e interiores.”

Segundo Bruno Dular, a empresa está a 55 anos 
no mercado e a chegada deste novo showroom 
de planejados, só veio para agregar, pois ago-
ra estão aptos a atender aos diversos perfis de 
cliente. 
“Como diferencial, temos o reconhecimento por 
parte dos consumidores como uma empresa 
séria e confiável, rapidez na entrega e facilidade 
na forma de pagamento, prezando sempre em 
entregar o melhor para nossos clientes.”
Dular Interiores
Rua Água Santa ,311,centro- Itabira/MG
IG @dularinteriores

INAUGURAÇÃO
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Mobiliário sob medida 
ajuda a criar

“Foi muito bom trabalhar com a Boa Vista Planejados. 
O leque de acabamentos, texturas e cores me 

possibilitaram projetar com liberdade de criação”.

A arquiteta Cláudia Mendonça tem 27 anos de 
carreira, é formada pela Puccamp, faz projetos 
residenciais, comerciais e atua muito na área de 
interiores, com projetos completos, incluindo 
projetos de mobiliário, a sua grande paixão. Ela 
faz questão de ressaltar que projetar com mó-
veis sob medida a ajuda muito a criar, cada vez 
mais. Busca inspiração nas viagens que faz, nos 
lugares que conhece e principalmente nos pro-
cessos construtivos que conhece. “Adoro visitar 
fábricas e ver a matéria prima se transforman-
do”, afirma.

Confessando sua paixão pelos projetos mobi-
liários, a arquiteta explica que os móveis pla-
nejados, como o próprio nome sugere, podem 
ser projetados para atender às necessidades 
de qualquer ambiente. “Como podemos editar 
suas medidas, geralmente eles são muito mais 
funcionais que o mobiliário encontrado pronto”, 
afirma. Sem falar que as empresas têm pro-
fissionais capacitados pra a montagem e des-
montagem destes móveis. Quanto ao futuro do 
setor, ela argumenta que quanto mais qualida-
de (durabilidade e resistência) existir nos ma-
teriais e acabamentos dos móveis planejados, 
proporcionando flexibilidade para os projetos, 
os ambientes serão mais personalizados.

Inspiração

Flexibilidade

ESPAÇO 
ARQUITETO
PROJETISTA
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Um ambiente moderno, organizado e acolhedor 
impressiona qualquer cliente. Mas ao mesmo 
tempo, o espaço deve ser adequado, útil e com-
binar com as atividades que são desenvolvidas 
e gerar bem-estar nos profissionais que ali tra-
balhem. Para Cláudia Mendonça nos ambien-
tes corporativos a funcionalidade, ergonomia e 
conforto são premissas primordiais e o móvel 
planejado tem a capacidade de preencher todas 
essas lacunas. Assim como atender os espaços 
que precisam de projetos especiais.

Trabalhando com a Boa Vista Planejados Cláudia 
Mendonça desenvolveu o projeto para a vitrine 
da loja Artflex: um escritório onde harmonizou o 
estilo clássico com o contemporâneo, inovando 
na cor forte contrastando com a madeira e os 
acabamentos. Ela conta uma curiosidade, an-
teriormente tinha feito, com outro parceiro, um 
projeto (para a mesma vitrine) bem leve, des-
contraído, em cores claras, com o tema praia, 
mas quando iria para a execução, chegou o ca-
tálogo da Boa Vista. “Como queríamos mostrar 
a novidade, mudei todo o projeto, parti para um 
ambiente clássico, integrado. Então isso me 
provou o quanto à criação é infinita com os pa-
drões oferecidos pela Boa Vista”, relembra.

Parceriros: acessórios da 
loja Ambra, quadros da 
Egarcia Photoart, tapetes 
By Kamy, almofadas Nalldi 
Mobilie e cadeiras Cavaletti

Com sua vasta experiência, a arquiteta opina 
que as apresentações em 3D facilitam muito 
o entendimento do cliente em relação ao es-
paço, principalmente quando mostram suas 
aberturas de portas, medidas e acabamentos. E 
ter amostras (em tamanhos grandes) dos aca-
bamentos, assim como puxadores e ferragens 
para que os clientes vejam, sintam o material é 
muito importante. E claro, um showroom com 
um projeto criativo, mostrando que existe uma 
infinidade de opções possíveis.

Funcionalidade Padrões 
Boa Vista

Infinidade 
de opções

ESPAÇO 
ARQUITETO
PROJETISTA

Cláudia Mendonça



22 | REVISTA BOA VISTA REVISTA BOA VISTA | 23

ESPAÇO 
ARQUITETO
PROJETISTA Bonito e Agradável

A Designer de Interiores Suellen Campos mostra modernidade, 
versatilidade e dinamismo em seu trabalho. Hoje, tem um grande 
público na área de saúde e sabe que eles realmente prezam por 

qualidade para seus clientes. Como eu sempre falo: “Não tem nada 
melhor que você chegar em um local que seja bonito e agradável”.

A constatação vem se acentuando, os espa-
ços físicos estão mais compactos e os clientes, 
cada vez mais exigentes na hora de contratar 
um profissional qualificado para organizá-los e 
decorá-los. Por sua experiência, Suellen Cam-
pos afirma que os móveis planejados estão 
fazendo parte cada dia mais da vida das pes-
soas. “Sem contar que um ambiente com mó-
veis planejados agrega ainda mais o valor do 
imóvel”, ressalta. Quanto ao futuro dos móveis 
planejados, ela pondera que as pessoas têm 
buscado comodidade, praticidade e bem-estar 
tanto em ambientes pequenos como em maio-
res, o que faz com que os projetos se tornem 
mais versáteis.

Praticidade

Voltada, atualmente, para o ambiente corpora-
tivo na área da saúde, ela busca em seus proje-
tos além da qualidade no produto, uma empre-
sa que trabalhe com variedades de materiais, 
cores, texturas, durabilidade, resistência, ga-
rantia e uma assistência no pós venda. Sem 
dúvida, afirma a Designer de Interiores, o mó-
vel planejado é a melhor solução para os meus 
clientes, pois atende não só a necessidade deles 
em tamanhos diferenciados de gavetas, armá-
rios, sem falar na montagem e desmontagem, 
proporcionando ajustes futuros. A garantia do 
produto faz com que o cliente o tenha por mui-
tos anos, inclusive podendo levá-lo para outro 
local, caso queira se mudar.

Móvel planejado 
é solução
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Através da loja Planneje, em Fortaleza, ela co-
nheceu os produtos da empresa Boa Vista. 
Conta que antes sentia dificuldade de executar 
alguns projetos pelo fato de algumas empre-
sas não executarem o que havia sido solicita-
do, pois alegavam que ‘saia fora do seu padrão 
empresarial’. E quando se dispunham a fazê-lo, 
aumentavam e muito o custo para os clientes. 
“Hoje com os produtos da Boa Vista eu não te-
nho mais esse problema, como é editável, con-
sigo atender os meus clientes, principalmente 
ao público dos consultórios odontológicos que 
muitos gostam de gaveteiros com uma espes-
sura de frentes menores para armazenar os 
instrumentos”, ressalta.

O projeto da clínica foi feito com bastante cari-
nho. Ela usou materiais específicos para a área 
da saúde. “Trabalhei com as cores neutras no 
mobiliário e o azul da logomarca, pontuei alguns 
objetos. O espaço ficou moderno, funcional, er-
gonômico e lindo. Fiquei satisfeita com o resul-
tado”, pondera.

100% editável Ambiente Clínica
ESPAÇO 
ARQUITETO
PROJETISTA

A designer de Interiores Suellen Campos com as proprietárias da clínica
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ESPAÇO 
ARQUITETO
PROJETISTA Atenção para os 

mínimos detalhes
Um ambiente onde a cliente queria uma repaginação total, incluindo 
novos revestimentos, eletros, gesso, iluminação, mobiliário e pedra.

E foi assim que a Decoradora Katia Chitolina Casagrande planejou 
e executou este ambiente, levando em conta todos os desejos da 

proprietária

“Um projeto pensado nos mínimos detalhes! 
Desde layout do gesso com calhas em madeira 
para a iluminação indireta, revestimento cerâ-
mico 3D, papel de parede da copa combinando 
com o cinza laca escolhido para a marcenaria 
estilo Europa sem contar com os eletros que 
ajudaram a compor esse super visual.” Comenta 
a Decoradora Katia Chitolina Casagrande.”
E, com todas essas possibilidades de mudanças 
foi possível criar um projeto totalmente perso-
nalizado otimizando e valorizando os espaços, 
para este resultado harmônico e agradável a 
escolha pelo mobiliário clássico fez toda a di-
ferença, proporcionando elegância ao projeto, 
juntamente com os demais itens escolhidos.

Projeto: Katia Chitolina Casagrande
Execução: Boa Vista Home Design de Sarandi/RS
Parceiros: Casa De Marco-luminação, 
revestimentos e papel de parede
DMA-Persiana
Ale Zanonato-Decoração
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ESPAÇO 
ARQUITETO
PROJETISTA Quarto de garoto

O desafio neste projeto foi aliar o gosto do dono 
do quarto deixando espaço para a transição que 
ocorrerá. A cliente reside em um condomínio de 
alto padrão na cidade de Barbalha – CE e so-
licitou uma obra contemporânea, mas que não 
representasse apenas uma fase de vida. O De-
sign de Interiores Hemerson Pinto ao planejar 
o ambiente, analisou a personalidade, as prefe-
rências e o que o garoto Enzo gostava de fazer. 
Descobriu que o menino era fanático por fute-
bol, por isso não podia faltar uma foto do ídolo 
Newmar. O quarto teria uma temática, porém 
dentro de limites que o deixasse duradouro, 
que não ficasse inviável quando ele fosse mais 
velho.

A sintonia foi o resultado final já que as cores 
e texturas escolhidas por Hemerson Pinto fize-
ram uma combinação moderna e harmoniosa 
no quarto e banheiro. As cores predominantes 
do ambiente foram o Carvalho Mel no ama-
deirado e as lacas Nata no padrão Alto Brilho 
(escrivaninha e basculantes) e Verde Militar no 
padrão Acetinado (frentes e painel ripado). A es-
crivaninha possibilita que Enzo tenha seu espa-
ço de estudo ou até mesmo de lazer. Horas de 
diversão não faltarão já que a TV e o vídeo game 
também estão presentes.

O Design de Interiores explica que um detalhe 
bacana foi que os basculantes foram tampo-
nados com a chapa de 9mm da brilhart, o que 
deixou o mobiliário bem mais suave. O espaço 
foi 100% aproveitado e ficou agradável. Como 
na proposta só teria puxadores na escrivaninha, 
foi utilizado o fecho - toque nas portas dos bas-
culantes e corrediça invisível pushto open nas 
gavetas. Hemerson Pinto (@hermersonpinto.
design) conta que no banheiro, o projeto previu 
que o móvel teria as frentes também em laca 
fosca mas na linha provençal e o puxador sotile 
na cor preta. A execução foi da Referenzza Am-
bientes Pensados de Juazeiro do Norte/CE - IG: 
@referenzzaambientespensados

Sintonia
Ambiente agradável

Projeto: Design de 
Interiores Hermerson Pinto
IG: @hermersonpinto.design
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DECORAÇÃO

Decorare 2019
Santa Catarina

Após 20 anos de sua criação, a Decorare 2019 
retornou à cidade onde tudo começou, Chapecó. 
Ao se concretizar, em 1999, tinha a finalidade 
de expor o trabalho de arquitetos daquela re-
gião. Com esta edição que marca duas décadas, 
mostra o fortalecimento da arquitetura, deco-
ração e engenharia e se consolida como um dos 
maiores eventos do setor do sul do país.
A Mostra de Arquitetura, Decoração, Design e 
Paisagismo do Oeste de Santa Catarina, mos-
trou este ano, 42 ambientes, entre eles, living, 
cozinha, adega, banheiros, home theater, va-
randa, até um pub residencial e suítes. A suíte 
masculina trouxe o mobiliário da Felicittá Am-
bientes num projeto dos arquitetos Lia Herr-
mann e Mateus Spricigo. O evento não só apre-
sentou tendências como revelou talentos.

A Decorare 2019 teve como tema: História, Cul-
tura e Memória: Chapecó – Cidade das Rosas. 
Em busca da história, não esquecendo da cultu-
ra da cidade, tão pujante, as lembranças teriam 
que estar presentes em todos os ambientes. A 
escolha do local da Mostra já foi uma homena-
gem ao resgate que se queria fazer. Patrimô-
nio Histórico de Chapecó, e bem localizado, o 
Castelinho, uma das edificações mais antigas 
da cidade, e residência do Coronel Ernesto Ber-
taso, um dos fundadores de Chapecó, foi palco 
do evento. Os visitantes, que já conheciam o 
Castelinho, tiveram uma surpresa ao vê-lo tão 
decorado, tão diferente, sem suas estruturas 
terem sido modificadas, pois a residência foi 
tombada no final de 2018.
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Suíte Masculina
Projeto dos arquitetos Lia Herrmann e Mateus 

Spricigo com mobiliário Felicittá Ambientes

“O ambiente apresenta uma arquitetura limpa, 
minimalista e elementar, antenada as maiores 
tendências do mercado, sem deixar de lado a 
funcionalidade que um projeto precisa ter. A 
proposta é proporcionar o máximo de aconche-
go através das escolhas das cores à materiais, 
e também, valorizar toda a história do espaço e 
da nossa cidade, através desse marco tão im-
portante. Uma suíte masculina, que traduza a 
força de um homem juntamente com a força da 
arquitetura de nossa cidade”.

Cenário tombado
A Decorare 2019 trouxe um desafio a mais aos 
profissionais da arquitetura e decoração que 
mostraram seu talento ao personalizar os am-
bientes. O cenário carregava parte da história 
de Chapecó. A residência pertenceu a uma figu-
ra histórica do município e foi tombada, no final 
do ano passado. Por isso, o Castelinho, como é 
conhecido e chamado o palco do evento não 
pode sofrer grandes modificações. Para o 
diretor da Ápia Arquitetura e Engenharia, 
Andrey Fabre, uma tarefa difícil, nestes 
tempos de grande tecnologia para a 
execução de obras, o trabalho, em sua 
grande parte, foi manual, sem mudar 
nada, mexendo o mínimo possível.
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Espaço aconchegante
Os arquitetos Lia Herrmann e Mateus Spricigo, 
que já tinham trabalhado juntos o ano passado, 
também em mostra de decoração, demonstra-
ram uma afinidade muito grande nas escolhas 
e na junção das ideias ao realizarem o projeto 
da Suíte Masculina. Para a arquiteta, a estrutu-
ra pré-existente, isto é, as paredes de tijolinhos 
ajudou para que o espaço ficasse mais aconche-
gante, já que a intenção, era mostrar um quarto 
onde o seu dono pudesse ficar, ao chegar em 
casa, e conseguisse relaxar, se desconectar de 
tudo, principalmente do seu dia a dia corrido.

Mobiliário Perfeito
“A suíte masculina, como espaço integrado en-
tre dormitório, banheiro, roupeiro e mesa foi 
muito harmonioso, pois os móveis sob medida 
facilitaram e muito a concretização do proje-
to”. A opinião do diretor da Felicittá Ambientes, 
Wlademir Santos, mostra a importância do mo-
biliário, em qualquer ambiente. Não só em uma 
mostra, mas diariamente quando as pessoas 
planejam, até sonham com a sua sala de estar 
ou o quarto, e muitas vezes, esbarram no ta-
manho de um móvel. Ele salienta que o grande 
destaque da suíte foi à bela cama revestida de 
couro. Os detalhes, como as portas deslizantes 
do roupeiro com vidros Mini Boreal, importados, 
assim como os puxadores revestidos em couro, 
chamaram muito a atenção. Mas o “gran finale”, 
segundo Santos, foram às estruturas metáli-
cas presentes na suíte, uma forte tendência do 
mercado.

FOTOS | FERNANDO NAVARRO
DECORAÇÃO
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Iluminação
A iluminação e os materiais escolhidos também 
contribuíram para o sucesso da suíte. O arqui-
teto Mateus Spricigo explica que não trabalhou 
com a iluminação no teto, mas em pontos que 
tinham a extrema necessidade. A finalidade era 
não carregar na luz justamente para tornar o 
ambiente mais calmo, mais relaxante. Assim 
foram escolhidos pontos de iluminação: aqueles 
que tinham uma função como iluminar o quadro, 
o roupeiro, a mesa, inclusive a iluminação geral 

foi pontual.   O material utilizado remete a força 
do masculino, de quem iria utilizar a suíte, como 
ferro, ferro em preto nas estruturas aparentes 
como na iluminação. A união destes elementos 
com os móveis 100% editáveis da Felicittá Am-
bientes – exclusiva Boa Vista, mostraram uma 
suíte masculina com assinatura da funcionali-
dade com as tendências do mercado. Para en-
trar em contato com a loja Felicittá Ambientes 
no IG@felicittaambientes ou em seu endereço: 
rua Uruguai 100D – SL 207 – Chapecó/SC.

FOTOS | FERNANDO NAVARRO
DECORAÇÃO
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Mostra Casa 2019
Passo Fundo/RS

Com uma média de público superior a 22 mil 
visitantes e a participação de 50 empresas, a 
Mostra Casa 2019 realizada em Passo Fundo, 
no Rio Grande do Sul, foi um sucesso. O evento 
foi direcionado para a apresentação das novi-
dades e lançamentos nos setores da Arquite-
tura, Design, Decoração, Indústria Moveleira e 
a Construção Civil. A edição deste ano, come-
morou ao seu final, uma grande prospecção de 
negócios. 

Criativo e Funcional
A loja Dhejota – Exclusiva Boa Vista de Passo 
Fundo esteve presente e em seu estande pro-
curou representar em tamanho real um flat de 
aproximadamente 32 m² (metros quadrados). O 
diretor comercial, Marcelo Dapper explicou que 
o projeto foi enxuto mas extremamente funcio-
nal, onde as tendências de mercado foram de-
senvolvidas harmoniosamente. Segundo ele, o 
trabalho em conjunto gerou um resultado mo-
derno e criativo, na mistura de materiais e cores 
que recebeu muitas visitas e muitos elogios.

Integração
Para a área de serviço foi escolhido à cor are-
nas que combinou com as cores freijó e âmbar e 
portas millennial – estilo americano, que deram 
um estilo diferenciado à cozinha. Detalhes que 
seguem até a sala de estar integrada onde a TV 
está sustentada por um painel ripado, que va-
lorizou o ambiente. Não passou desapercebida 
também, a bancada da cozinha, na cor noturno, 
que deu um brilho metalizado, a pequena e prá-
tica, que é utilizada para algum lanche rápido ou 
serve de mesa de apoio para sala. No banhei-
ro, o projeto foi pontudo pelo o console com a 
porta de espelho deslizante, utilizando uma cai-
xaria na cor metrópole e portas do balcão em 
branco diamante.

DECORAÇÃO
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Painéis de Recorte
O dormitório teve sua composição única, unindo 
textura e materiais. A iluminação deu o realce 
perfeito também para o roupeiro com portas de 
giro em espelhos cobre e alumínios champagne 
e demais detalhes na cor stell. Para resguar-
dar a intimidade do quarto foi desenvolvida e 
confeccionada uma divisória para separá-lo da 
parte social. O conhecido Painel de Recorte deu 

personalização ao ambiente. E para mostrar 
que ele se adapta em qualquer lugar das mais 
diversas maneiras, o painel também foi utiliza-
do na “delimitação” do flat, onde na verdade, 
seria o janelão do apartamento. Com recortes 
especiais na cor cobre, ele foi uma peça especial 
e chamou muito à atenção, as pessoas mostra-
ram interesse pelo mesmo.

DECORAÇÃO
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Um espaço para encantar 
adultos e crianças!

As crianças, como sabemos, são totalmente in-
fluenciadas pelas emoções e pelo apelo visual. 
Cada vez mais muitos pais têm dado voz aos 
filhos e optado por fazer suas vontades com-
prando em lojas que agradem mais aos peque-
nos, e por isso a arquitetura comercial das lojas 
infantis deve ser completamente pensada para 
as crianças, que são seu verdadeiro público-al-

Depoimento do Cliente | Loja Galerinha 
EMPATIA. Acreditamos que a melhor forma de 
transmitir com excelência, exatamente o que 
o cliente deseja é se colocando no lugar dele. 
Percebendo em cada detalhe o que o cliente 
precisa, deseja e necessita. Precisa ter um olhar 
minucioso, e principalmente realizar tudo com 
amor. 
Foi uma experiência muito enriquecedora! Ao 
conhecermos o Boa Vista Home Design, per-
cebemos a quanto cada colaborador é compro-
metido com os processos e o resultado deles. 
Cada um em sua função foram essenciais para 
que decidíssemos fechar o projeto com o Boa 
Vista. Pessoas treinadas e extremamente edu-
cadas. Fomos muito bem recebidos, desde a 
faxineira até a gerente. Todos de um profissio-
nalismo ímpar. 

DEPOIMENTO
Ao realizar o projeto sabíamos que seria neces-
sário alguns requisitos para que fosse concluí-
do da maneira que imaginávamos, e ao visitar o 
Boa Vista Home Design todas as nossas expec-
tativas foram superadas. 
Passado o primeiro amor, estava na hora da 
entrega e montagem, e como bons brasileiros, 
estávamos pedindo prazos quase inatingíveis. 
E qual a nossa surpresa quando os meninos da 
montagem cumpriram os prazos, aqueles ina-
tingíveis! 
A nossa experiência com a Boa Vista não po-
deria ter sido melhor, através deles realizamos 
um sonho, através deles estamos vivendo esse 
sonho! 
Somos imensamente gratos por todo esforço, 
por todo o amor e carinho que recebemos em 
cada etapa do projeto.

vo. Levando isto em conta o escritório AMICE 
Arquitetura e Design de Interiores, a Boa Vista 
Home Design e a equipe da loja galerinha da 
Cidade de Panambi/ RS fizeram um ambiente 
apaixonante e lúdico para encantar adultos e 
crianças!
A inauguração foi um sucesso! E a equipe aguar-
da todos os seus clientes com muito carinho!

As proprietárias Camila Hepfner Weber, Geneci Hepfner e Bruna Hepfner Krüger
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DEPOIMENTO

O que foi levado em conta para desenvolver o 
projeto da loja galerinha? 
Nesse projeto queríamos transmitir encanta-
mentos, o sentimento genuíno de criança, que 
nós enquanto adultos também temos, traba-
lhar emoções, remeter a nossa infância. A loja 
foi toda pensada para o público a qual está vol-
tada, trazendo os sonhos das nossas clientes 
para o projeto e depois para a execução. 

Quais referências seguiram para este Projeto? 
Sempre trabalhamos um conceito em nossos 
projetos, e nesse caso quisemos unir questão 
da infância lúdica com os sonhos das clientes. 
Trouxemos como referência central a cidade de 
Paris, uma das paixões das proprietárias. Os 
tons pasteis das cores foram inspiradas nos 
macarons, muito populares na culinária fran-
cesa. O encantamento e magia buscamos nas 
florestas encantadas dos contos infantis, tra-
zendo esse imaginar para o projeto.

Conversamos um pouquinho com os idealizadores 
deste projeto que nos falaram das suas inspirações 

para desenvolver o ambiente.

Já tinha trabalhado com a Boa Vista antes? 
Conhecíamos o trabalho através da Joice, que 
foi colega de pós graduação da Fernanda, mas 
profissionalmente foi a primeira vez que traba-
lhamos com a Boa Vista. Sabíamos da qualida-
de dos acabamentos, e das possibilidades que a 
empresa tinha pelos recortes especiais, “sem-
pre foi pensado na Boa Vista para executar esse 
projeto.”

Como foi trabalhar com um projeto Boa Vista?
Ótimo! Superou qualquer expectativa. Todo o 
cuidado com os detalhes do nosso projeto, co-
nosco como profissionais, com nossos clientes. 
Foi realmente maravilhoso ver o nosso trabalho 
executado, tal qual estava no projeto.

Projeto: Iuri Freire- Arquiteto 
Fernanda de Mello Schemmer - Designer de Interiores 

Escritório: AMICE Arquitetura e Design de Interiores
Rua José Bonifácio, 328. Sala 101 – Ijuí/RS

Execução: Thais Baudini - Arquiteta
Boa Vista Home Design- Sarandi/RSEquipe Amice Arquitetura e Design de Interiores
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DEPOIMENTO

Satisfação em atender!!

“Privilegiamos o uso de tons claros e neutros 
para transmitir leveza e a sensação de um am-
biente amplo fortalecendo a integração visu-
al. Trabalhando com uma base composta por 
madeira clara, tons de branco e espelhos para 
transmitir a sensação de amplitude do espaço 
e valorização da luz natural. A lareira ecológica 
e a adega climatizada trouxeram a praticidade 
para a rotina. O trio de pendentes vintage em 
tom âmbar, junto com as estruturas metálicas 
reafirmam o clima descontraído deste aparta-
mento onde a moradora adora receber familia-
res e amigos.”

Eder Gomes e Adriane Padilha
Proprietários In Teto

Rua Alváro Chaves 127, centro-Ijuí
Whatsapp (55) 99105 3803

Que trabalho maravilhoso, a In teto conseguiu 
fazer a leitura perfeita do que eu realmente 
queria! Quero agradecer de coração! Obrigada, 
obrigada, obrigada!

Kelly Almeida | Cliente In Teto
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ESPAÇO
MONTADOR

Montagem de planejados
Atualmente Otávio Henrique Nunes, trabalha para a loja Projettare- 
Exclusiva Boa Vista na cidade de Olímpia/ SP , ele que trabalha como 

montador a 15 anos, entrou no ramos dos planejados como uma 
forma de melhorar de vida, além do interesse na marcenaria   teve a 
oportunidade de conhecer os planejados artesanais , e em setembro 
de 2019, ele conheceu os planejados em escala industrial,  o que fez 

que seu gosto pelos planejados só aumentasse.
Ele falou um pouco como é a sua relação com os móveis sob medida.

Cuidados na montagem
Para Otávio, na hora da montagem é essencial 
ter atenção com as peças, “O cuidado no trans-
porte da mercadoria para o local de montagem, 
se atentar onde a mercadoria será armazenada 
no local da montagem e organizá-las adequa-
damente, para o início da mesma.
Procurar sempre forrar o chão com um mate-
rial emborrachado, para o armazenamento de 
todas as ferramentas, a serem utilizadas na 
montagem, assim as mesmas não irão ficar em 
contato direto com piso do cliente”. 

Facilidade na montagem 
e acabamentos Perfeitos 
Segundo o montador, a Facilidade na monta-
gem das caixas, ferragens de primeira linha, 
peças e painéis já furados de fábrica com mini 
fix e cavilhas, ajudam muito na montagem e 
agilidade no processo, outro diferencial da Boa 
Vista são os acabamentos, que ficam perfeitos, 
trazendo muito mais valor ao planejado.

O móvel planejado é para todos!
“O móvel planejado vem ganhando cada vez 
mais espaço no mercado da indústria movelei-
ra, hoje em dia com os maquinários modernos e 

precisos na sua produção, o planejado   se tor-
nou desejo entre todos.
Com a facilidade de negociações, em pouco 
tempo cada vez mais residências terão seus 
planejados, deixando assim tudo mais prático e 
funcional. “

Sobre a Boa Vista Planejados
Mesmo estando a pouco tempo trabalhando 
com a Boa Vista, pode-se dizer que é uma grata 
experiência e que já gosta muito.

Otávio Henrique Nunes
Montador na loja Projettare
Exclusiva Boa Vista na cidade 
de Olímpia/ SP
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GALERIA

Projetos realizados

GW Premium - Indaiatuba/SP
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GW Premium - Indaiatuba/SP

GW Premium - Indaiatuba/SP

Loja Martilar - Salto do Jacuí/RS

GALERIA
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Boa Vista Home Design - Sarandi/RS 

GALERIA
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+projetos

Boa Vista Home Design - Sarandi/RS 

GALERIA



@boavistaplanejadosoficial01

www.facebook.com/BoaVistaOficial

www.boavistaplanejados.com


