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EDITORIAL

Mais um ano que se inicia, e junto com ele novos desafios, novas metas e a 
certeza que temos a oportunidade de nos renovarmos para fazer de 2017 um 
ano maravilhoso.
A Boa Vista finaliza o ano de 2016, apesar de todo o cenário econômico, com 
bons resultados e focando em um crescimento maior em 2017. Muito são os 
desafios, mas com muito trabalho e dedicação chegamos lá.
Nesta primeira edição de 2017 trouxemos para vocês as inaugurações de no-
vas lojas, tudo sobre o sorteio da promoção Você Pelo Brasil e entrevistas com 
lojistas e clientes.
No caderno decoração trouxemos diversas dicas para você que deseja integrar 
os ambientes de sua casa sem medo, e para você que deseja estar sempre na 
moda e por dentro das tendências, separamos direto das passarelas o que está 
em alta nesse verão.
Falando em novidades, nesta edição você também vai conferir os últimos lan-
çamentos da Boa Vista.
Em nossa matéria especial conversamos com o Arquiteto Thoni Litsz, sobre o 
projeto Casa Solar das Laranjeiras, e já adianto vai ficar lindo!
Entre essas há muitas outras novidades para você conferir.

Desejamos a todos um excelente 2017 
e ótima leitura!
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Sua Cozinha 
Linda por

fora e por dentro.
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LANÇAMENTOS

2017 cheio 
  de novidades!
Apesar das tendências apontarem os unicolors 
como os queridinhos da vez, o madeirado ganha 
destaque nos detalhes, a tendência pede pa-
drões com maior fidelidade as cores, texturas e 
veios da madeira. Com seu uso mais direciona-
do a tampos e caixarias, o amadeirado cria uma 
harmonia incrível com os unicolors.
Para ampliar o leque de combinações a Boa Vis-
ta lança o padrão Carvalho Mel da Masisa. Ele 

Carvalho Mel
possui textura poro e é extremamente versátil, 
esse padrão de madeira clara, pode ser usado 
tanto na vertical como na horizontal. Com de-
senho uniforme, pode ser facilmente combina-
do com outras cores, padrões têxteis, ou mes-
mo com outros padrões amadeirados escuros.
O carvalho mel está disponível para caixas, 
frentes e painéis nas espessuras 15, 25 e 
48mm.

Lançamentos de Vidros
Novo Vidro Mini Boreal
Na Boa Vista a possibilidade de usar frentes de 
vidros na composição dos móveis é um grande 
diferencial, pois eles possuem a mesma flexibi-
lidade de edição em sua medida, além das inú-
meras composições possíveis entre espelhos, 
refletivos, argentatos e vidros coloridos.
A aplicação do vidro no projeto as vezes pode 
gerar dúvidas, mas não tem como errar, o vi-
dro é mais indicado para a parte superior de 
cozinhas, nas salas ele fica lindo em frentes de 
gavetas e portas, e nos dormitórios o destaque 
são as portas de espelho do armário que im-
primem muita personalidade e sofisticação ao 
espaço.
O lançamento recente da Boa Vista, já dispo-
nível em sua linha de produtos no Promob é o 
novo vidro Mini Boreal com textura em alto re-
levo, característica que mantém com discrição 
os itens no interior do móvel pois a textura do 
vidro gera uma transparência difusa.

O vidro Mini Boreal também está disponível com película Prata e Dourada, um acabamento diferenciado para as frentes de vidro
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LANÇAMENTOS

Vidro Acidato
Todos os vidros coloridos da Boa Vista agora recebem a 

opção do acabamento de vidro Acidato.

O Acidato é um vidro com opacidade fosca e 
suave que se aproxima à do vidro jateado, mas 
com textura mais uniforme, além da vantagem 
de não manchar quando manuseado. Isso se 
deve ao seu processo de confecção, que consis-
te na aplicação de ácido especial sobre o vidro.

Na linha da Boa Vista todos os vidros coloridos que possuem aplicação de película terão a opção no Acidato, totalizando 17 cores

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS:

• Textura homogênea;
• Não absorve gordura;
• Facilidade na manutenção e limpeza de vidros;
• Qualidade tátil e visual.

Fórmicas Real Color

Cozinha vintage

Cozinha anos 80

As fórmicas lembram muito “casa de vó”, aquelas cozinhas azuis, 
amarelas e vermelhas que marcaram as décadas de 80 e até hoje 

continuam sendo referência de design no projeto de interiores.

As fórmicas continuam muito presentes no 
projeto de cozinhas, porém numa proposta 
mais moderna, com alta tecnologia empregada 
possibilitando diversas formas de manipulação 
e aplicação além de maior oferta de cores.
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LANÇAMENTOS

As fórmicas continuam muito presentes no projeto de 
cozinhas, porém numa proposta mais moderna, com alta 
tecnologia empregada possibilitando diversas formas de 
manipulação e aplicação além de maior oferta de cores.

A Boa Vista estará trazendo para sua linha de 
produtos a Formica® Real Color, produto de alta 
resistência e grande versatilidade na aplicação. 
A Formica® Real Color é o futuro do laminado, 
trazendo possibilidades de um produto inova-
dor e com a garantia da marca Formica®. É um 
produto unicolor, com face decorativa e miolo 
da mesma cor, que dispensa o uso da Fita de 

Borda, apresentando um melhor acabamento. 
Ideal para móveis de design diferenciado e com 
conceito monolítico, a Formica® Real Color tem 
maior leveza e mais maleabilidade, conferida 
pela adição de resina especialmente formula-
da para ele. Fácil de cortar e usinar, o produto 
aumenta a velocidade na execução do projeto, 
otimizando o tempo do profissional.

A Formica® Real Color será lançada para frentes com perfil Alumínio Line. 
As cores serão: Azul Mineral - Verde Pastel - Grafito

branco gelo - laranja - corda - petróleo
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LANÇAMENTOS

Painéis com Recorte
Os Painéis de Recorte da Boa Vista permitem diversas 

possibilidades de criação, sem limites para a criatividade!

Painel de recorte aplicado na lateral da cama, com formas de onda e barco. (Projeto da loja Dekori- Santos-SP)

Na biblioteca do Promob, o grupo dos 
Painéis com Recortes receberá painéis 

prontos com recortes personalizados para 
uso nos projetos residenciais, comerciais 

e corporativos. Os painéis prontos estarão 
disponíveis em duas opções de tamanho: 
0,90 x 2,20 metros e 1,40 x 2,20 metros.

Painel de recorte como detalhe na cozinha. 
(Projeto da loja Boa Vista - Botucatu-SP)
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PROMOÇÃO

E o grande 
  dia chegou!
Conheça quem foram os ganhadores 
da promoção Você pelo Brasil

Lançada oficialmente em janeiro de 2016, a 
Promoção Você Pelo Brasil foi um grande su-
cesso!
Durante o ano clientes de todo Brasil, na com-
pra de planejados da Boa Vista, puderam con-
correr a uma viagem de oito dias para um dos 
destinos oferecidos: Gramado/RS, Porto de 
Galinhas/PE ou Copacabana/RJ. A Promoção 
premiou três clientes e três vendedores cadas-
trados no cupom, todos com direito a acompa-
nhante.
O Sorteio aconteceu no dia 7 de dezembro de 

2016, dentro das atividades da Convenção 
Anual da Boa Vista, onde se fizeram presentes 
os representantes de todos os estados de atu-
ação da Boa Vista Planejados.
Após o sorteio, o Sr. Tarcisio Luiz Liell, sócio 
diretor da Boa Vista Planejados, fez a entrega 
simbólica do prêmio ao Sr. Ademilton Gomes de 
Oliveira, representante comercial da região de 
São Paulo, e ao Sr. Vinícius Luiz Gatto represen-
tante comercial do Rio Grande do Sul.
A entrega oficial aos ganhadores foi feita em 
cada uma das lojas sorteadas.

Dilvani Felix Jungues, de Três Passos/ RS que comprou 
seus móveis na loja Criativa Projetos, o projetista/

vendedor contemplado foi Paulo Roberto de Quadros

Os contemplados foram

Criativa Projetos completou 7 anos em 2016 e a 
parceria com a Boa Vista Planejados iniciou em 
2014 através da Ferlupa, quando Evandro nos 
apresentou a marca. Após visita na fábrica conhe-
cemos o acabamento e a qualidade dos móveis, 
o prazo de entrega e o diferencial de ser 100% 
editável que nos proporciona a liberdade de criar 
projetos diferenciados, fechamos parceria e hoje 
só trabalhamos com móveis Boa Vista Planejados. 
Estamos muito satisfeitos com a qualidade dos 
móveis e o atendimento da fábrica.
No dia 7/12 quando o Evandro ligou para nos in-
formar que o cliente da Criativa Projetos foi con-
templado, ficamos imensamente felizes, como a 

promoção é de todo Brasil, poder presentear junto 
com a fábrica um cliente da nossa loja é muito gra-
tificante.
Agradecemos a nossa equipe da Criativa Projetos, 
Tatiele, Marli, Marcos e Diego por toda dedicação e 
comprometimento, vocês fazem toda a diferença! 
Agradecemos a todos nossos clientes e parabeni-
zamos Dilvani e Elisangela, desejamos uma ótima 
viagem! 
Agradecemos a Boa Vista Planejados por nos pro-
porcionar férias maravilhosas, e nosso destino já 
está escolhido... Porto de Galinhas-PE.
Proprietários da Criativa Projetos de Três Passos, 
Paulo e Nadinara.

Paulo Quadros e Nadinara Quadros proprietários da loja Criativa Projetos, Dilvani Felix Jungues e Elisangela Junges contemplados da promoção Você pelo Brasil
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PROMOÇÃO

Sandra Regina Polo Volpato, de Jundiaí – SP que comprou 
seus móveis na loja Di Frare, a projetista/vendedora 

contemplada foi Cecília Dias Bortolin de Oliveira

“Nossa experiência com a Di Frare aconteceu com 
um contato da vendedora Cecília, que nos procu-
rou seguindo uma lista de compradores do prédio, 
onde adquirimos nosso apartamento não conhecí-
amos a loja e nos sentimos atraídos pela proposta 
de planejar os móveis antes mesmo de receber-
mos o apartamento.
Fechamos o projeto sem pesquisar em outras lo-
jas, porque a atenção na confecção do projeto e na 
flexibilidade na discussão do preço/pagamentos 
foram muito atrativos. Recomendamos a quem 
precisar.” Sandra Regina Polo Volpato

“Procuramos a Criativa Projetos pelo bom atendi-
mento, preço acessível e pela qualidade oferecida. 
Após negociarmos e fecharmos o pedido de uma 
cozinha planejada da Boa Vista Planejados, ga-
nhamos 2 cautelas para participar da promoção 
Você pelo Brasil. Demorei alguns dias para ca-
dastrar o código raspado no bilhete. Fiquei muito 
ansiosa com a oportunidade de participar, porém 
pelo número de cadastros que o site deve ter rece-
bido nem tinha muitas esperanças. Mas quando o 
vendedor Paulo, da Criativa Projetos, ligou avisan-
do que o nome do meu marido Dilvani foi sortea-
do, onde vários nomes de várias cidades do Brasil 
estavam para serem sorteados, compartilhando o 
vídeo do sorteio, fiquei muito feliz. Obrigada Boa 
Vista e Criativa Projetos por nos proporcionar es-
sas férias maravilhosas.” Elisangela e Dilvani

Dilvani Felix Jungues e Elisangela Junges contemplados da promoção Você pelo Brasil

Ademilton Gomes de Oliveira Representante Co-
mercial de São Paulo, Sandra Regina Polo Volpato 

e Alan Volpato ganhadores da promoção

FOTO ANNA AMORIM

Gabriela Lotterman de Três de maio – RS comprou 
seus móveis na loja Realize Móveis, a projetista/
vendedora contemplada foi Vânia Dill Menezes

“Estamos muito felizes com a premiação e tam-
bém com a parceira que firmamos com a Boa Vista 
neste ano, pois o produto é de altíssima qualidade 
e nossos clientes estão super satisfeitos. 
Só temos a agradecer aos nossos clientes (em 
especial a Gabi que foi a contemplada) pela con-
fiança e credibilidade, e principalmente agradecer: 
ao nosso Representante e querido amigo Evandro 
que conhecemos a muitos anos e sempre nos pe-
diu uma oportunidade para que trabalhássemos 
com os móveis da Boa Vista, e foi incansável e pa-
ciente  em fazer com que nos tornássemos uma 
loja exclusiva da Boa Vista Planejados, e também a 
equipe da Ferlupa que nos auxiliaram muito neste 
primeiro ano ... Vocês são nota 1000!!!
Que venha a viagem... e que venham muitos anos 
mais dessa parceria top entre:
Realize...Ferlupa...Boa Vista!!!  Vânia Dill Menezes

“Não há satisfação maior que aquela que sinto 
quando proporciono alegria aos clientes.
A DI FRARE completa tudo isso, principalmente 
trabalhando com esse produto maravilhoso da li-
nha BOA VISTA.
Essa satisfação está no meu esforço no dia-dia 
como projetista e não somente na realização final”. 
Cecília Dias Bortolin de Oliveira

Ademilton Gomes de Oliveira, Cecília Dias Bortolin de Oliveira projetista vencedora 
da promoção, Patrícia Frare proprietária da loja e João Lucas C. Oliveira

Vânia Dill Menezes projetista da loja Realize Home Design  e Gabriela Lotterman cliente premiada
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PROMOÇÃO

“Sempre fiz tudo com a Realize todas as coisas 
da minha empresa foi a Realize que fez, Gostei 
muito dos móveis da Boa Vista. Lembrando que a 
Vânia me lembrou várias vezes de cadastrar meus 
cupons, pois eu acabava esquecendo (rsrs)... Nunca 
pensei que ia ser contemplada em meio de tanta 
gente, fiquei muito feliz!!!”  Gabriela Lotermann

Ademilton Gomes de Oliveira 
Representante Comercial de São 

Paulo e Sr. Tarcísio Liell Sócio 
Diretor da Boa Vista Planejados

Vinicius Luiz Gatto Representante 
Comercial do Rio Grande do Sul e Sr. 

Tarcísio Liell Sócio Diretor da Boa 
Vista Planejados

A Boa Vista Planejados parabeniza os ganhadores da promoção e deseja uma 
ótima viagem. A todos os lojistas e clientes participantes, agradecemos o 

empenho na divulgação da promoção!

Gabriela Lotermann contemplada na promoção Você pelo Brasil. Crédito Andressa Menezes

LLIINNHHAA
MMOOVVEELLEEIIRRAA

Estreou no cinema nacional, no dia 15 de dezembro de 2016, o filme 
Magal e os Formigas. O filme conta a história de João, um aposen-
tado de mal com a vida, que além de viver reclamando divide todo 
seu tempo entre o trabalho e o vício em loteria. Após uma espécie 
de delírio, João começa a receber visitas sobrenaturais do músico 
Sidney Magal que com todo seu carisma e humor, prova para 
João que desfrutar o presente é a solução dos seus problemas.
O longa traz Norival Rizzo na pele do protagonista e Sidney 
Magal como ele mesmo. Zé Carlos Machado dá vida a Nor-
berto, cunhado metido a esperto de João, e Mel Lisboa in-
terpreta Sandra, filha do aposentado. 
O filme é de produção da MOONSHOT PICTURES. A Boa 
Vista como apoiadora cultural foi um dos parceiros 
deste filme, onde doou a cozinha que João presen-
teia sua esposa durante o filme. Vá ao cinema ou 
alugue o filme e apoie o cinema brasileiro.

Na tela do cinema

Cena do filme onde tem ambiente Boa Vista

FOTO | DIVULGAÇÃO GOOGLE
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CONVENÇÃO

Convenção 2016
Evento reuniu os representantes dos 14 estados 
brasileiros que já desfrutam da marca Boa Vista

O ano de 2016 foi muito além de um ano de 
desafios, foi um ano de grandes aprendizados, 
onde diante do cenário econômico a Boa Vista 
se manteve em crescimento.
A cada ano que se encerra, é importante avaliar 
o trabalho desenvolvido e assim, numa análise 
completa de acertos e erros, traçar as metas 
para o ano seguinte.
A Boa Vista realizou a sua convenção anual nos 
dias 6 e 7 de dezembro de 2016, onde estive-
ram presentes os Representantes Comerciais 
de todos os 14 estados de atuação: Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio 
de Janeiro, Minas Gerais, Brasília, Ceará, Bahia, 
Maranhão, Pernambuco, Piauí, Mato Grosso e 
Goiás.

A convenção da Boa Vista é uma grande opor-
tunidade para a fábrica e representantes, em 
conjunto, avaliar o ano que se passou, um 
momento para discutir onde queremos 
chegar e qual papel queremos assumir 
no mercado. Buscar definir metas para 
2017, corrigir deficiências e propor-
cionar eficiências em todas as oca-
siões a serem implantadas. 
Os dois dias de convenção foram 
muito produtivos, onde com cer-
teza foi possível desenvolver 
estratégias e soluções para 
começar 2017 com muito 
mais segurança e com boas 
perspectivas.

Durante as reuniões estratégicas foram apresentados os lançamentos para o ano de 2017

Grupo reunido na fábrica da Boa Vista, na cidade 
de Nova Boa Vista, norte do Rio Grande do Sul

FOTO | RICARDO BORGES
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DECORAÇÃO

Cada vez mais comum em casas e apartamen-
tos, os ambientes integrados são uma ótima 
solução para quem não tem muito espaço e 
quer otimizar o que tem. A integração de am-
bientes é muito mais do que quebrar paredes, é 
uma ação que exige planejamento e harmonia. 
Em alguns casos é possível ganhar mais espaço 
apenas com uso de mobiliário e acessórios.
A retirada de paredes garante a amplitude vi-
sual e física dos espaços, aumenta a circulação 
para moradores e visitas, torna os ambientes 

Ambientes 
   Integrados

mais arejados e costuma tornar o dia a dia mais 
prático. Para quem recebe muitas visitas em 
casa, integrar os ambientes garante que vá-
rias atividades sejam feitas sem que as visitas 
se desloquem pela casa, mas deve se levar em 
conta que esse tipo de ambiente diminui a pri-
vacidade, proporciona pouco isolamento visual 
e acústico. A decoração para ambientes inte-
grados deve ser harmoniosa, sendo escolhida 
com cuidado para que não fique pesada e seja 
coerente para ambas as partes.

Cozinha e sala integrados, separados pelo uso de bancada com 
banquetas. (Imagem Loja Dekori Planejados-Santos-SP)

Separador de ambientes personalizado. Delimita o espaço e da 
impressão de amplitude. (Imagem Loja Dekori Planejados-Santos-SP)

Os cômodos mais comuns a serem integrados 
são cozinhas e sala, formando uma das me-
lhores combinações de ambientes. Ao se optar 
pela integração deve se levar em conta que a 
cozinha passa a ser parte da sala e ela deve es-
tar sempre organizada. Uma das formas mais 
tradicionais de integra-las é removendo a pa-
rede que as separa. Entre os dois ambientes 
é interessante a colocação de uma ilha, a qual 
serve de apoio para o cooktop ou cuba ou então 
uma bancada que poderá servir de mesa se for 
acompanhada de banqueta.
Para quem gosta do contato com a natureza, 
integrar a sala com a área externa é uma boa 
opção. Ao optar por grandes portas e janelas na 

parede que separa a sala do jardim, por exem-
plo, se tem a possibilidade de uma abertura 
completa ou parcial, dando maior flexibilidade 
ao ambiente. O uso de portas de vidros por essa 
extensão é uma boa dica, pois integra o am-
biente e o protege nas intempéries. 
A integração entre sala e quarto é mais comum 
em pequenos apartamentos e para pessoas 
que moram sozinhas. Nestes ambientes cos-
tuma-se usar uma mobília que demarque os 
espaços, mas sem perder a ideia de integração, 
geralmente são estantes vazadas que servem 
de apoio para objetos da sala e do quarto. Nes-
te tipo de situação a organização deve ser prio-
rizada.

Cozinha e sala
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DECORAÇÃO

O escritório conjugado ao quarto se adequa me-
lhor do que ele conjugado a sala, tendo em vista 
que o escritório necessita de um espaço com 
mais privacidade e isolamento. O uso de móveis 
planejados é uma ótima dica para a criação de 
painéis e estantes que farão um fechamento 
parcial entre os dois ambientes, criando maior 
privacidade para o escritório, mas sem deixá-lo 
separado do quarto.

Escritório 
e quarto

Escritório conjugado ao quarto. (Imagem Catálogo Boa Vista)

Escritório conjugado a sala. (Imagem Catálogo Boa Vista)



DECORAÇÃO

Quarto e closet
Quartos com closet são lindos e estão super 
em alta. Porém não aquele closet fechado com 
portas e paredes parecendo um grande armá-
rio, mas sim aqueles que contém prateleiras e 
estantes, que, combinadas entre si, delimitam 
sua área e oferecem mais praticidade. E na Boa 
Vista o novo sistema de closet é ideal para a in-
tegração desses dois ambientes.

A integração da cozinha com a área de serviço pode ser feita harmoniosa-
mente com o uso de elementos vazados, como o cobogó, que é decorativo 
e muito funcional para a ventilação, como com painéis usinados da Boa 
Vista, que podem ser feitos exclusivamente para cada cliente.
A integração de ambientes proporciona muitas vantagens aos donos 
da casa, é uma ótima saída para quem adora receber visitas ou até 
mesmo para quem trabalha em casa. A criatividade e ousadia na 
hora de escolher os elementos de integração e decoração são 
peças essenciais para obter ambientes harmoniosos e funcio-
nais. Porém é muito importante ter o acompanhamento de um 
profissional para estudar toda a modificação estrutural para 
a integração de cômodos, e também calcular se a troca de 
materiais ou mesmo a quebra de paredes não trará risco à 
construção.
Aproveite as dicas, inspire-se e planeje tudo com carinho, 
assim sua casa certamente ficará charmosa e moderna!

Sistema de closet Boa Vista, integrado harmoniosamente ao quarto. (Imagem Catálogo Boa Vista)
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ESPECIAL

Patrimônio histórico do Rio de Janei-
ro, a Casa Solar das Laranjeiras, per-
tenceu ao Marechal Ângelo Mendes 
de Moraes, que foi o último prefeito 
do Estado da Guanabara, entre os 
anos de 1947 e 1951, onde morou 
até sua morte em 1990. Construído 
em 1912 o casarão tem 585 m² de 
área construída e 455 m² de terreno. 
Hoje está sendo restaurada, sob dire-
ção do arquiteto Thoni Litsz, para ser 
um espaço que une arte, arquitetura, 
gastronomia e workshops de urban 
art, desenho arquitetônico e o escri-
tório do próprio arquiteto. O projeto 
busca tornar uma casa de 104 anos 
habitável e ao mesmo tempo aplicar 
o conceito do clássico ao contempo-
râneo sem brigar um com o outro.

Segundo Thoni o projeto surgiu com a neces-
sidade de expandir o escritório e ter um es-
paço para dar chance a alunos de arquitetura 
e design de interiores aprenderem um pouco 
mais sobre sua profissão. “Estamos restau-
rando uma casa muito importante na cidade 
do Rio de Janeiro e ao mesmo tempo teremos 
um showroom pronto para os meus clientes e 
alunos visualizarem o espaço como um todo, 
como uma mostra de decoração”, completou.
Com um processo de reforma calmo, o arquite-
to Thoni Litsz comenta que a mesma tem suma 
importância no âmbito histórico e cultural, não 
só para o Bairro Cosme Velho, por ser uma das 
casas maiores do bairro, mas também por todo 
o contexto histórico de seu tombamento pelo 
IRPH. (Instituto Rio Patrimônio Histórico).
A Boa Vista estará fazendo parte desta im-
portante obra, através da parceria entre a loja 
Freicon e o arquiteto Thoni Litsz, que conheceu 
os produtos da Boa Vista através da Joana e do 
Marcelo Yu, proprietários da loja. Para Thoni o 
acabamento dos móveis da Boa Vista foi um 
dos pontos principais para o fechamento da 
parceria, “adorei o cimento queimado que usa-
mos em nosso escritório, e toda a prontidão da 
entrega e montagem”, comentou.
“A parceria iniciou com a Joana que é minha es-
posa e sócia, ela começou um trabalho de cap-
tação de arquitetos e já era amiga do Thoni, ela 
ficou sabendo do projeto da casa, e foi até ele 
para mostrar nosso trabalho, depois de muita 
conversa fechamos a parceria. Tenho de res-
saltar o apoio incrível que tive do representante 
André Coutinho na negociação da parceria com 

Casa Solar 
       das Laranjeiras

o Thoni”, comenta Marcelo sócio da loja Freicon.
A loja Freicon está a 20 anos no mercado e a 
13 anos trabalha com a Boa Vista. Marcelo diz 
que a “Casa Solar das Laranjeiras é um projeto 
único, como só se vê na Europa. A restauração 
de uma casa que é tombada pelo patrimônio 
histórico cultural, contendo um escritório de 
arquitetura único, no qual o cliente terá uma 
estrutura para resolver toda sua obra em um 
único lugar, fora o centro cultural que se ins-
talará, onde teremos exposições de obras de 
arte, entre muitos outros projetos que lá serão 
realizados.”
Na casa os móveis Boa Vista estarão presentes 
no escritório, sala de espera do escritório, Ate-
liê de desenho, home theater, sala de câmeras, 
cozinha gourmet, lavanderia, suíte do casal, 
sala de TV, sala de repouso, quarto do bebê, 
closet do casal, quarto master do casal, copa do 
terceiro andar, cozinha gourmet churrasqueira, 
banheiro master do terceiro andar e adega.

FOTO | SELMY YASSUDA
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O Arquiteto Thoni Litsz é especializado na cria-
ção e execução de interiores corporativos e re-
sidenciais, e tem como foco a elaboração de es-
paços que atendam às necessidades diárias de 
cada cliente. “Nossos projetos, priorizam itens 
como beleza, praticidade, elegância e sustenta-
bilidade”.
Segundo Thoni, para se projetar um bom es-
paço um dos principais pontos é a iluminação. 
“Podemos valorizar objetos, ampliar espaços, 
sugerir claraboias artificiais, aconchegar e pon-
tuar ambientes apenas usando bem a ilumina-
ção”, comenta.
A preocupação em desenvolver um layout in-
terno que respeite as regras de conforto am-
biental faz parte da meta final de seu escritório. 
No caso de construções é levada em conta a 
posição solar e as circulações bem planejadas 
para a harmonia do conjunto. 
Hoje em dia a consciência ecológica evoluiu jun-
to com a qualidade de vida do indivíduo, comen-
ta Thoni, e com isto, o melhor aproveitamento 
de nossos recursos naturais sem esgotar nos-

sas nascentes. Nós evoluímos e com isto nos 
tornamos mais responsáveis com nossos há-
bitos diários. Nossa empresa propõe um mo-
biliário antigo clássico, peças antigas, porém 
inseridos dentro de um conceito contempo-
râneo, uma forma de ser elegantemente 
sustentável. Sobre suas técnicas de deco-
ração, Thoni diz que o Feng Shui ainda é 
um excelente harmonizador de espaços 
e um ponto chave para harmonizar a 
casa; com essa técnica é obtido um 
resultado mais satisfatório e evita 
os excessos nas decorações que 
acabam por poluir o ambiente e 
dificultar a circulação do Chi. A 
cromoterapia também é mui-
to usada em seus projetos, 
seja pontual, seja atuante 
no espaço, mas sempre 
pensado nas necessida-
des dos moradores que 
são potencializadas 
com esta técnica.

Arquiteto Thoni Litsz

“Um bom projeto é aquele que 
quando está pronto o cliente 
tem a certeza de que foi ele 
quem projetou”

Participação nas seguintes Mostras de decoração
Casa Cor Rio 2011, 2012, 2014 Ilha de Caras 2014, 2015, 2016
Decora Étna 2010, 2014  Decora Lider 2014.2015, 2016
Casa Real 2013, 2014, 2015 Fashion Business 2011
Fuori Saloni Milão 2010, 2011 Morar Mais 2008, 2009, 2010

“Sempre gostei muito de tra-
balhar com a Boa Vista, em 1° 
lugar, percebi com o passar dos 
anos, que a Boa Vista está sem-
pre em transição, ou seja está 
sempre buscando melhorar seu 
produto como um todo.
A Boa Vista se destaca em mui-
tos aspectos, porém o que deixa 
todas outras marcas para traz 
ao meu ver, é a possibilidade de 
edição das peças, e a possibilida-
de de criar módulos a partir das 
peças de elaboração, isso sem 
dúvida é a maior vantagem da 
Boa Vista”.

Marcelo Yu
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DIVERSIDADE

A estação mais quente do ano chegou com tudo! 
E as tendências de moda também. Conforto, pra-
ticidade e despojamento, aliados a modernidade 
e tecnologia são algumas das principais marcas 
da temporada de verão 2017.
Normalmente as tendências de moda são lança-
das pelas grifes mais famosas do mundo meses 
antes do início da estação. Saber mais a respeito 
das tendências pode ser positivo tanto para se 
familiarizar com as propostas, encontrando sua 
forma pessoal de usá-las como para economizar.

Algumas peças – queridinhas em 2016 – con-
tinuam em alta no verão 2017, outros estilos 
deixados um pouco de lado, voltam com tudo. 
Claro que em desfiles de moda as roupas apre-
sentadas nem sempre são usadas em nosso dia 
a dia, pois a ideia de um desfile de moda é pas-
sar um conceito, trabalhar tendências e princi-
palmente criar desejo nos consumidores.
E para você que gosta de estar por dentro de 
tudo que rola no mundo da moda separamos 
algumas tendências para este verão.

Tendências do Verão 2017

Em tradução livre Slip Dress seria vestido cami-
sola. Com toque acetinado, o vestido é sensual 
e tem aquela cara de camisola charmosa dos 
anos de 1990. A peça combina com diversos 
sapatos, como saltos, sapatilhas e até tênis. 
Uma boa aposta para quem é mais ousada.

O colete promete ser uma das 
peças sensação desta estação. 
Curto ou longo, o item pode ser 
usado por cima de tops, blusas e 
vestidos ou, dependendo do mo-
delo, ser a peça principal.

Colete

Slip Dress

DESFILE DA CALVIN KLEIN NA WGSN

PEÇA DA ESTILISTA STELLA MCCARTNEYDESFILE DA GIVENCHY NA WGSN

FONTES: | REVISTA DONNA - CHIC GLÓRIA KALIL - FABIANA SCARANZI

A Túnica é uma peça prática, podendo ser 
usada sozinha ou com saias. Para dias 
mais amenos você pode apostar na com-
binação com calça também.

Feminino e delicado na medida, com ombros de 
fora, o Top Bardot além de recortes estratégi-
cos, ganham recortes retos.

A estampa que promete ganhar as 
ruas na temporada de calor é a tro-
pical. Colorida que só, tem tudo a ver 
com os dias quentes de verão.

Quem costuma andar por aí 
com tudo e mais um pouco 
vai amar essa tendência. 
Prática, a bolsa sacola, com 
espaço de sobra para tudo 
o que é importante, vai ter 
muito espaço nas ruas. 
Aposte em cores vibrantes 
e estampas bacanas!

Em dias quentes deixar os pés respirarem 
com estilo ficará muito mais fácil com as 
belas sandálias de tiras. Ela é uma forte 
candidata ao calçado favorito do verão 
2017. Independentemente da cor, o item 
promete dominar as ruas e o pé da mu-
lherada.

Túnica

Estampas tropicais

Bolsa Sacola

Sandália de tiras

Top Bardot

COLEÇÕES DE BARBARA CASASOLA E OHNE TITEL

COLEÇÃO CHLOÉ

COLEÇÕES DE JASON WU E TOMMY HILFIGER

FOTOS | REPRODUÇÃO GOOGLE
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INAUGURAÇÕES

Loja Boa Vista Parnaíba
Inaugurou no dia 23 de setembro de 2016, uma 
nova loja Boa Vista, esta na cidade de Parnaíba/ 
PI, na Avenida São Sebastião (l par), nº 2420, 
sob a direção de Tomás Neto e Nayara Castro.
A inauguração foi marcada pela presença de ar-
quitetos, clientes, amigos e familiares, que de-
gustaram de maravilhosos petiscos e puderam 
conhecer tudo sobre a Boa Vista. Com um belo 
Show Room e profissionais capacitados a Boa 
Vista de Parnaíba te espera para conhecer a loja 
e fazer um orçamento sem compromisso.

“Nossa loja foi inaugurada em setembro de 2016, 
mas já éramos cliente dos moveis planejados Boa 
Vista, onde já tínhamos comprado todos os am-
bientes do meu escritório (N C Eventos e Mucio 
Moura Fotografia), que ficou realmente muito lindo! 
Surgiu então a possibilidade e a sorte de sermos 
franqueados da marca, e hoje estamos extrema-
mente felizes e realizados com o nosso negócio, 
pela qualidade do produto que vendemos, várias 
possibilidades de recortes, garantia de 10 anos, 
rapidez na entrega. Tudo isso somado nos dá a ga-
rantia da satisfação dos nossos clientes que estão 
cada vez mais exigentes com a qualidade, e clien-
te feliz é o mais importante para nós. Esperamos 
para 2017 muitas novidades e inovações da mar-
ca!!” Tomás Neto e Nayara Castro

Tomás Neto e Nayara Castro proproetários da loja Boa Vista de Parnaíba-PI
Leonard Stwart representante comercial da Boa Vista e
Nayara Castro proprietária da loja

Exata Planejados
Inaugurou no mês de setembro de 2016 a loja 
Exata Planejados - Exclusiva Boa Vista, na ci-
dade de Não-Me-Toque – RS, na Rua Fernando 
Sturm, 666, Centro.
A inauguração foi marcada com a presença de 
Arquitetos, Designers, amigos e familiares. O 
Sr. Tarcísio Liell, sócio da Boa Vista Planejados, 
também esteve presente prestigiando o even-
to. A loja conta com amplo espaço onde expõe 
planejados Boa Vista, e complementos de de-
coração. Com equipe qualificada de projetos e 
montagem, a Exata Planejados tem tudo para 
melhor lhe atender. Venha conhecer o Show 
Room e se surpreender com as possibilidades 
da Boa Vista Planejados.

“A Exata tem como objetivo disponibilizar ao con-
sumidor serviços de qualidade. Com a parceria 
Exata Planejados e Decoração e a fábrica de Mó-
veis Boa Vista, isso se torna possível. Há 20 anos 
no mercado, a marca é pioneira na fabricação de 
móveis 100% editáveis, oferecendo produtos dife-
renciados e soluções personalizadas.
Além dos excelentes produtos, a Exata oferece um 
atendimento diferenciado. A relação de amizade e 
parceria com o cliente faz com que ambos traba-
lhem juntos para chegar a um resultado positivo. 
Além disso a empresa dispõe de atendimento pós 
venda, garantindo a satisfação do cliente.” 
Ana Paula Gerhardt

Ana Paula Gerhardt e Gian Michelini proprietários da loja Exata Planejados

Ana Paula Gerhardt e Gian Michelini proprietários da loja Exata Planejados e 
Sr. Tarcísio Liell Sócio da Boa Vista Planejados.
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INAUGURAÇÕES

Doce Lar 
Móveis Planejados
Foi inaugurada no dia 25 de novembro de 
2016, a loja Doce Lar Móveis Planejados – 
Exclusiva Boa Vista, uma empresa do Grupo 
Alencar, que possui 32 anos de atuação no 
mercado piauiense, no comercio varejista de 
móveis e eletros. O empreendimento foi ins-
talado no Picos Plaza Shopping, na cidade de 
Picos-PI, também recém inaugurado, sendo o 
primeiro shopping center da região, que agre-

“Trabalhar com a Boa Vista está sendo muito prazeroso, pois 
é um produto de altíssima qualidade, e para nós tem sido um 
aprendizado muito grande, é uma área nova e que está inti-
mamente ligada a minha área de formação, que é Engenha-
ria Civil, só que voltada para o desenvolvimento de interiores, 
tudo isso aliado a marca de renome como a Boa Vista, uma 
das primeiras empresas automatizadas para o processo de 
fabricação das peças planejadas, com mais de 20 anos de 
mercado. Então tudo isso agrega muita qualidade ao serviço 
oferecido pela Doce Lar, que também foi criada com o pro-
pósito de ser uma empresa diferenciada, que pudesse trazer 
o que há de melhor em móveis e eletros, então inserimos a 
parte de móveis planejados e escolhemos a Boa Vista justa-
mente por trazer essa qualidade aliada aos processos que 
traduzem o que há de mais moderno”, disse Rubens Alencar 
Segundo, proprietário da loja Doce Lar, que possui unidade 
de negócio também na cidade de Valença do Piauí.

ga mais de 30 cidades.
O evento aconteceu às 19 horas, onde foi ofe-
recido um coquetel aos visitantes, o qual foi 
prestigiado por clientes, lojistas e profissionais 
do ramo. Vale lembrar que a Doce Lar é a única 
empresa de móveis planejados presente tanto 
no shopping quanto na macrorregião de Picos, 
o que aumenta significativamente as perspec-
tivas de crescimento e logro de sucesso.

Rubens Alencar, Liduina Alencar e Rubens Segundo -  proprietários da loja Doce Lar.

Rossini Ambientes Projetados
Inaugurada em 10 de dezembro de 2016, a loja 
Rossini Ambientes Projetados – Exclusiva Boa 
Vista, que possui 15 anos de atuação no mer-
cado de móveis, sob a direção do Sr. Diogo Luiz 
Rossini, proprietário da loja. A loja recém inau-
gurada fica na Rua Getúlio Vargas, 645 no mu-
nicípio de Arvorezinha/RS. A Rossini Projetados 
possui duas lojas em Anta Gorda onde já desen-
volve um ótimo trabalho com a Boa Vista.
O evento aconteceu a partir das 14 horas, o qual 
foi prestigiado por clientes, lojistas e profissio-
nais do ramo, que ficaram encantados com a 
nova loja, e muitos dos quais aproveitaram para 
fazer seus projetos. A inauguração foi um gran-
de sucesso durante o dia todo.
A Rossini Ambientes Projetados te espera para 
conhecer a nova loja e fazer seu orçamento sem 
compromisso.

“Sou lojista a 15 anos e trabalho com Boa Vista a 
6 anos, sempre trabalhei com móveis planejados, 
mas sempre tinha alguma dificuldade para fazer 
algo especial para meus clientes, quando conheci 
a Boa Vista e seus diferenciais sobre edições, per-
cebi que podia fazer todos projetos personaliza-
dos, foi quando comecei a me destacar dos meus 
concorrentes, eu penso que tenho uma marcenaria 
em mãos mas com muita qualidade em cortes e 
acabamentos, mais uma vantagem são as peças 
de elaboração que nos permitem criar modulações 
próprias chegando até nós cavilhado e com mini-
fix, hoje não tenho dificuldade alguma em projetar 
pois temos uma biblioteca que nos atende perfei-
tamente, móveis com 10 anos de garantia compro-
vam a qualidade aliado ao prazo de entrega que 
também é ótimo.” Diogo Rossini

Equipe da loja

FO
TO

S 
| T

RI
PO

P



38 | REVISTA BOA VISTA REVISTA BOA VISTA | 39

ESPAÇO DO 
PROJETISTA/ 
ARQUITETO

A loja Reobote está há 15 anos no mercado de móveis, e trabalha desde 2013 
com a Boa Vista em São José-SC. A proprietária da loja, Rosane Schneider, 
começou a trabalhar com a Boa Vista através de outro lojista que atuava em 
Florianópolis-SC, a partir do qual conheceu o produto, se encantou, e vem 

desde então fazendo um ótimo trabalho em sua região.

“A qualidade do produto e a possibilidade de 
execução de projetos sob medida com o aca-
bamento de indústria”, segundo Rosane, foi 
um dos pontos que a fizeram mudar de marca, 
e começar a trabalhar com a Boa Vista.
São José, é cidade vizinha de Florianópolis, 
com grande potencial econômico, o merca-
do de móveis planejados na região, segundo 
Rosane, é bastante competitivo, “procuramos 
dar o nosso melhor para conquistar e manter 
clientes”, complementa.
Ao se falar da mudança de consumo em rela-
ção ao planejado, Rosane nos coloca que houve 
sim uma mudança, pois os imóveis estão cada 
vez mais compactos, e o cliente busca algo que 
atenda todas as necessidades dele, com um 
móvel funcional e bonito. E na Boa Vista isso 
tudo é possível graças a sua flexibilidade de 
edição em milímetros, que proporciona ótimo 
acabamento, agilidade na montagem e o preço 
que é gerado a partir do material utilizado no 
projeto, não custando mais caro por algo fora 
de um padrão.
Com o propósito de sempre atender bem seus 
clientes Rosane nos coloca que sua loja acom-
panha o cliente desde o projeto dos móveis até 
a obra, na escolha de pisos, rodapés, roda teto, 
Box, Espelhos, revestimentos de parede, lou-
ças e metais, gessos, cortinas, papéis de pa-
rede, pedras e granitos, “acompanhamos todo 
o processo de perto para termos a certeza de 
que os clientes terão um resultado final ainda 
melhor. O pós venda é fundamental, sempre 

procuramos atender os clientes o mais rápi-
do possível mesmo depois de tudo concluído, 
quando, por algum motivo, precise de algum 
ajuste”, complementa.
Um dos projetos executados pela loja Reobote 
foi ao Sr. Dagoberto Nunes Diniz, empresário 
do ramo da construção civil, proprietário da 
DND INCORPORADORA E CONSTRUTORA, lo-
calizada em São José – SC.
O Sr. Dagoberto nos coloca que estava fazen-
do alguns orçamentos para um de seus novos 
empreendimentos, e ao ir em busca de lojas 
que pudessem lhe atender, encontrou a loja 
Reobote, da qual gostou muito da apresen-
tação dos móveis expostos, e a incluiu entre 
as lojas do segmento para a realização do or-
çamento. “Eles foram escolhidos entre 4 or-
çamentos em que realizei nas lojas da minha 
região e, aprovado com minha família após 
várias reuniões para as decisões e alterações, 
que é normal ocorrer, pois temos ideias mas 
nos faltava sugestões de profissionais quali-
ficados para realização e isso encontramos na 
REOBOTE”, complementa.
Segundo Dagoberto suas expectativas fo-
ram 100% atingidas, “o que foi me informa-
do durante as negociações, e ilustrado me 
impressionou pelas formas e acabamentos. 
Gostamos muito da qualidade que nos foi 
apresentada, o atendimento diferenciado, pois 
recebemos também muita assessoria por par-
te dos profissionais da Reobote, que continua 
agora no pós venda também”, finaliza.

“O grande diferencial da Boa Vista é a liberdade de criação dos proje-
tos com os módulos editáveis tanto em alturas quanto em larguras 
e profundidades, e principalmente a qualidade dos produtos com 
10 anos de garantia, a agilidade nas entregas de fábrica, o pronto 
atendimento do setor técnico da empresa, sempre que temos uma 
dúvida ou precisamos de uma assistência técnica, a parceria da in-
dústria com o lojista faz toda diferença na fidelização dos clientes”.

Rosane Douglas Schneider S.
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ESPAÇO DO 
PROJETISTA/ 
ARQUITETO A conquista de novos parceiros Boa Vista é algo que tem se tornado constan-

te, graças aos diferenciais da marca e ao bom trabalho de nossos represen-
tantes comerciais. Em 2016 a Boa Vista participou da High Design Home e 
Office Expo em São Paulo-SP, onde teve a oportunidade de conhecer diversos 
profissionais e firmar novas parcerias. E uma das parcerias firmadas através 

da High Design foi com a loja Barta Decor da cidade de Franca-SP.
O Sr. Arthur Tavares, proprietário da loja Barta Decor, que está a dois anos no 

mercado, nos conta sobre a sua escolha de trabalhar com a Boa Vista.

“Conheci a Boa Vista na High Design, e o que me 
chamou atenção foi a possibilidade de 100% de 
edição, pois isso era algo que meus projetistas e 
parceiros pediam para facilitar e dar opções aos 
nossos clientes.” Arthur ainda comenta sobre o 
relacionamento fábrica loja, “sem dúvida algu-
ma, a relação pessoal da fabrica com o lojista 
neste pouco tempo de parceria foi algo que me 
fez ter certeza que o trabalho junto a Boa Vis-
ta será de grande sucesso, pois conseguimos 
alinhar o melhor produto no mercado hoje com 
um ótimo relacionamento comercial.”
Hoje com um mercado concorrido, Arthur busca 
acertar em pontos específicos para conquistar 
e fidelizar clientes, como o bom atendimento, 
oferecendo dicas de design, decoração e fun-
cionalidade dos móveis, e principalmente com 
um criterioso prazo de entrega, segundo Arthur, 
a loja conta com ainda um setor específico para 
pós venda, “ao entrarmos no mercado de pla-
nejados  percebemos o quanto ele é carente de 
profissionais sérios, então, sempre buscamos 
muito profissionalismo de toda a nossa equipe, 
para que possamos atender a todos os clientes 
com produtos de qualidade, cumprimento de 
prazos, e um serviço de pós venda atuante o 
que nos permite sempre ter uma relação sau-

dável com nossos clientes”, outro diferencial 
que agora trabalhando com a Boa Vista, a loja 
Barta poderá oferece a seus clientes é a elabo-
ração de projetos totalmente exclusivos, com 
10 anos de garantia.
Ao longo dos anos a forma de consumo e as 
características do consumidor vão se moldando 
de acordo com o cenário econômico, tendên-
cias, moda, enfim, são muitos os fatores que 
podem influenciar na compra e escolha do con-
sumidor. Em virtude disso Arthur, ao comentar 
sobre o assunto se considera um empresário de 
pouco tempo de mercado, já que são somen-
te dois anos atuando na área, mas com muita 
vivencia do mercado, considera o consumo de 
planejados muito atrelado a confiança na qua-
lidade do produto, na elaboração e funcionali-
dade do projeto, “logo estes são os pilares que 
sempre tentamos passar ao nosso cliente, que 
comprando os nossos produtos a garantia de 
satisfação será total”, complementa.
Com a mudança nas características do mercado 
mobiliário que cada vez oferece apartamentos 
menores aos clientes, e consumidores que de-
sejam projetos personalizados, a Boa Vista é a 
opção certa, pois seus móveis são totalmente 
sob medida. Em seu software de projeto dispõe 
da ferramenta Peças de Elaboração que possi-
bilita a criação de móveis conforme a necessi-
dade do cliente. Para Arthur as peças de elabo-
ração, hoje são algo extremamente necessário 
para qualquer empresa, “pois todos os clientes 
querem seus projetos com detalhes únicos e 
exclusivos, e essa ferramenta nos permite dar 
uma autenticidade a cada projeto elaborado”.

Patrícia Frare, proprietária da loja Di Frare está há 4 anos no mercado com 
loja própria. Porém sua história com Boa Vista é mais antiga, pois trabalhou 
como vendedora e projetista em uma loja de móveis, na qual vendeu Boa Vis-
ta durante 10 anos. Com uma grande experiência no mercado de móveis, e 
conhecendo o produto não teve dúvidas ao ser convidada pelo representante 

Ademilton, a começar vender Boa Vista em sua loja. 

Patrícia nos conta que a qualidade, agilidade de 
entrega e a confiança fizeram com que ela tro-
casse a marca com a qual trabalhava pela Boa 
Vista. “As atualizações e inovações constantes 
também tiveram peso importante nesta deci-
são, pois a Boa Vista está sempre com novida-
des para nos surpreender”, completou. 
Com um mercado cada vez mais competitivo, 
porém promissor e em constante crescimento, 
segundo Patrícia, o planejado tem conquistado 
ao longo do tempo os consumidores brasileiros, 
“pois o planejado está mais acessível no preço, 
e com a Boa Vista não há limitação de criação 
nos projetos, e assim hoje atendemos também 
aquele cliente que só se interessava por mar-
cenaria”. 
Essa possibilidade de criação na Boa Vista se 
dá graças a ferramenta Peças de elaboração, na 
qual podem ser criados os mais diferentes mó-
veis, em tamanhos escolhidos pelo cliente, e já 
vem com toda a furação e ferragem necessária 
para a montagem, ganhando agilidade na mon-

“Estou realmente feliz com o que faço e sei que minha marca é 
a melhor. Melhor na qualidade do produto, com entrega rápida, 
0% de avaria. Com todos esses atributos é possível uma grande 
parceria, “casamento perfeito” entre a Di Frare e a Boa Vista. Esse 
é o maior diferencial que me permite encarar com tranquilidade 
a concorrência”.

Amanda Frare e Patrícia Frare

tagem e entrega. “Podemos atender todo tipo 
de projeto, sob medida em todos os aspectos 
profissionais da área de decoração”.
Para Patrícia a Boa Vista foi a melhor escolha, e 
passa isso a seu cliente final ao nos falar sobre 
sua forma de trabalho. “Nós da Di Frare bus-
camos ter um atendimento diferenciado, com 
total agilidade ao retorno do contato do cliente 
com muita ética e confiabilidade, prazo curto de 
entrega e montagem e atendimento pós venda”.
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Projetos realizados
Projetos by Art Flex - Jundiaí-SP
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Projetos by Dekori Planejados - Santos-SP
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+projetos

Rossini Ambientes Projetados -Arvorezinha-RS Stello Arte e Inovação - Bento Gonçalves-RS

Estilo Design - Móveis e decoração -Sumaré-SP

Novo Conceito - Lençois Paulista-SP Rossini Ambientes Projetados -Arvorezinha-RS
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Casamix Prime - Vinhedo-SP Stello Arte e Inovação - Bento Gonçalves-RS

Novo Conceito - Lençois Paulista-SP




