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C

hegamos a quinta edição da revista 1930 ! E
parar abri-la apresentamos a Mostra Q uar tos
da nossa loja Robusti, com ambientes para
diferentes estilos , apresentando tendências
e a criatividade dos prof issionais que
par ticiparam desse projeto.
Na editoria de turismo, fomos com o Polo AD ao
C anadá , berço da arquitetura f uturista e sustentável .
Veja os passeios incríveis pela capital, Ot tawa , além
das maravilhas de Toronto.
Conheça também um pouco mais sobre alguns
prof issionais e suas motivações , inspirações e como
cada um valoriza a história de seus clientes , sem deixar
de lado suas par ticularidades em cada obra realizada .
Já no corporativo, o conceito exclusivo e moderno do
Villas do Parque, da Construtora Habiar te, que usou
todo mobiliário da Unerobusti.

20 CANADÁ / TURISMO

André Leite
AldoLeite House Editora e Eventos
Rua Cerqueira Cesar, 481, sala 205
Ribeirão Preto/SP - CEP 14010-130
Telefone (16) 3234-6255 | 3013-5566
Revista Customizada (16) 99272-5353

Ótima leitura!
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www.aldoleitehouse.com.br
A revista 1930 é uma publicação
customizada da editora AldoLeite
House.
Todos os direitos reservados.
É proibida sua reprodução total ou
parcial sem autorização do editor.
A AldoLeite House e o GRUPO
ROBUSTI não se responsabilizam
pelos conteúdos em reportagens
assinadas, informações provenientes de
assessorias de imprensa, assim como,
créditos das fotos utilizadas para a
divulgação dos produtos, dos anúncios
e mensagens publicitárias que estão
incluídos nesta edição.

Stélio Robusti

Presidente do Grupo Robusti

34 CORPORATIVO
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M O ST R A RO B U ST I Q UA R TO S

MOSTRA DE QUARTOS 2019

C

om a par ticipação de 14 escritórios de arquitetura e
decoração de Ribeirão Preto-SP e região, a exposição
de um dos ambientes mais impor tantes da casa, os
quar tos, reúne mobília clássica, moderna e funcional
em diferentes temas.

SUÍTE CLÁSSICA NOVA-IORQUINA
AMANDA
E WILNES TORTORO
Amanda e Wilnes criaram quarto clássico e elegante. A
cama é a peça chave do ambiente, com detalhes em ouro e
prata que fazem toda diferença. As peças seguem cores clean,
detalhes em dourado e os entalhes nas poltronas criam um ar
monárquico e confortável.

(16) 3904-8305
(16) 9 9794-6062 / 9 9793-5937
www.wmparquitetura.com.br
wmp@wmparquitetura.com.br
Q @wmparquitetura
Av. Florêncio Rosário, 265 - Apto 73

PARCEIROS: ACB CASA • AZ TINTAS • BELLA LUZ • CARPETINE • ESCALE GESTÃO DE OBRAS • GALEART MOLDURAS • HD VIDROS
LIDIA MURADÁS • MARCENARIA ALGO MAIS • SIGN COMUNICÇÃO VISUSAL • EDUARDO CÚPULAS
PATROCINADORES: CASALECCHI CONSTRUFLAMA • CORTINA DE PRATA • HARBA • FORMLINE • VIA STAR TAPETES
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QUARTO DO HÓSPEDE
ANDRÉ ZAMBON, PATRICIA ZAMBON,
E XEXÉ MAGALHÃES
André, Patrícia e Xexé trouxeram tendências para a Mostra
Quartos 2019. O Quarto do Hóspede traz um ar contemporâneo,
com móveis atemporais e clean. O ambiente tem como
protagonista a composição de mesas laterais.
PARCEIROS: CORTINA DE PRATA • CASA DO BRASIL • ATELIER NA RUA • BIDJAR TAPETES
PATROCINADORES: CASALECCHI • CONSTRUFLAMA • CORTINA DE PRATA • HARBA •
FORMLINE • VIA STAR TAPETES

André Zambon
(16) 9 7407-1536
Rua Clemente Ferreira, 550
zambonart@gmail.com
Q @zambonart

Patrícia Zambon
(16) 9 8133-6300

Xexé Magalhães
(16) 9 9208-7457

Rua Clemente Ferreira, 550
arq.patriciazambon@gmail.com
Q @patriciacmzambon

xexemagalhaes@hotmail.com
Q @xexe.magalhaes

CHALÉ DA MONTANHA
ANA KARINA ABUD
Ana Karina criou um ambiente aconchegante. O Chalé
da Montanha trabalha com uma cama rústica, confortável e
convidativa. A antessala é trabalhada com alguns tons terrosos e
lareira criando uma atmosfera do campo.
PARCEIROS: AMBIENTAL PAISAGISMO • ARTER ARTELIER DE ARTE • CALÊ HOME • LUMINÁ • ORI
HOME DECOR • VIDA COR TINTAS • ALFA PINTURAS • AZURE HOME • EMERSON (ELETRICISTA)
PATROCINADORES: CASALECCHI • CONSTRUFLAMA • CORTINA DE PRATA
HARBA • FORMLINE • VIA STAR TAPETES
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(16) 9 9128-8029
www.anakarinaabud.com.br
anakarina@abudconstrucoes.com.br
Q @arquiteta_ana_karina_abud
Rua Prudente de Morais, 1468
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SUÍTE MODERNA DA ARTISTA
DANI TROVO
Dani veio com a ideia de criar um ambiente atemporal. Ela
realizou esse feito na Suíte Moderna da Artista, que traz móveis
atuais e confortáveis. Com detalhes metalizados, o painel da
cama combina com as cores suaves do lugar.

(16) 9 9129-1715
contato@danitrovo.arq.br
Q @danitrovoarquitetura
Rua Frederico Ozanan, 1284 - Sertãozinho-SP

PARCEIROS: CASALECCHI • CONSTRUFLAMA • CORTINA DE PRATA • HARBA
FORMLINE • VIA STAR TAPETES
PATROCINADORES: ACB CASA • ORI HOME DECOR • ATELIER NA RUA • SITTAS • DIMLUX

REFÚGIO DA PRAIA
CLAUDIA NOVAES
O litoral chegou na Robusti. Claudia traz o quarto
Refúgio de Praia, com conforto e estilo. Móveis em madeira
deixam o ambiente um pouco rústico, mas ainda sim
moderno. A cama tem palha natural, assim deixando a
imersão na decoração maior.

(16) 9 9992-5538
ch.novaes@hotmail.com
Q @chnovaesarquitetura
Av. Antônio Diederichsen, 752 - Sala 4

PARCEIROS: BIDJAR TAPETES • CORTINA DE PRATA • RÁDIO LUZ ILUMINAÇÃO
PATROCINADORES: CASALECCHI • CONSTRUFLAMA CORTINA DE PRATA
HARBA • FORMLINE VILA STAR TAPETES
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SUÍTE FOREST
FLÁVIA CAMARGO
A Suíte Forest se apoia na biofilia, a arte de adicionar a natureza
nos ambientes. Flávia, arquiteta do quarto, conseguiu trazer
modernidade e conforto para o ambiente.
As peças de madeira ajudam a criar o ar natural que ela busca.

(16) 3329-5553
(16) 9 8123-5553
www.flaviacamargoarquitetura.com.br
Q @flaviacamargoarquitetura
Rua Manoel Achê, 833

PARCEIROS: ATELIER NA RUA • AZURE HOME • BRANCO PAPEL DE PAREDE • CORTINA DE PRATA • DCORA TECIDOS PERSONALIZADOS • ESPAÇO +
INCOMUM CASA E JARDIM • MARCENARIA ARANTES • PETIT PALAIS • PROJETA ILUMINAÇÃO • TIAGO (APLICAÇÃO DE PAPEL DE PAREDE)
PATROCINADORES: CASALECCHI CONSTRUFLAMA • CORTINA DE PRATA • HARBA • FORMLINE • VIA STAR TAPETES

O QUARTO DA COBERTURA
FABIANA DIB
Esse quarto produzido por Fabiana, traz um grande
contraste nas peças. Móveis rústicos se contrastam ao
clássico, além de enaltecer a natureza que também foi
levada em conta no ambiente.

(16) 9 9228-3444
fabianadibrigo@uol.com.br
Q @fabianadib

PARCEIROS: CALÊ HOME TISSUS ET DÉCOR - TECIDOS E DECORAÇÃO • J. ARTE GESSO E PINTURA • ROBERTO MÓVEIS
E ANTIGUIDADES • ENXOVAL (ACERVO PESSOAL) • CASA AFFONSO • ATELIER NA RUA • EMPÓRIO GÊ CASA
PATROCINADORES: CASALECCHI • CONSTRUFLAMA • CORTINA DE PRATA • HARBA • FORMLINE • VIA STAR TAPETES
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QUARTO DO JOVEM
ISABELA MONTANS
Isabela desenvolveu o Quarto do Jovem com muita
personalidade. Feito para um jovem do século 21, o ambiente
traz um garoto que estuda e também é um praticante de
esportes. O azul e o cinza estão presentes na paleta, junto com
alguns tons mais amadeirados.

(16) 9 9992-6608
isamontans@hotmail.com
Q @isabelamontans_arquiteta
Av. Giuseppe Cilento, 1165

PARCEIROS: PEIXOTO CORTINAS • AZURE HOME VENTURA EXPERIENCE
PATROCINADORES: CASALECCHI CONSTRUFLAMA • CORTINA DE PRATA • HARBA •
FORMLINE • VIA STAR TAPETES

QUARTO CONTEMPORÂNEO
FRANCIELLE OZARIAS
E THABATA VON SÖHSTEN
O Quarto Contemporâneo vem para modernizar ainda
mais a Mostra Quartos. Francielle e Thabata trouxeram um
ambiente em tons de azul e cinza, com móveis leves e bem
atuais. Peças que se complementam e suprem a necessidade
do casal jovem.

016 Arquitetura Thabata von Söhsten
(16) 9 8857-9992

Francielle Ozarias
Arquitetura
(16) 9 8143-2415

016arquitetura@gmail.com
Q 016arquitetura

francielleozarias.arq@gmail.com
Q @francielleozarias.arq

PARCEIROS: AZURE HOME • SERRA NEGRA MÓVEIS PLANEJADOS • BUENO PINTURAS • ANDRADE GESSO
DECORAÇÕES • DIMLUX STUDIO GUSTAVO DIMENNO • TREZE TINTAS
PATROCINADORES: CASALECCHI • CONSTRUFLAMA • CORTINA DE PRATA • HARBA • FORMLINE • VIA STAR TAPETES
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QUARTO DA ADOLESCENTE COLECIONADORA
KELLY BOLDRINI
O Quarto da Adolescente Colecionadora se baseia na composição
da cama com painel rosê. Alguns toques clássicos ajudam na decoração,
mas peças contemporâneas fazem o contraponto. O quarto também
faz jus ao nome, contendo um balanço super jovial além das peças de
arte da artista Sônia Menna Barreto.

(17) 3342-2596
(17) 9 9229-7257
arqkellyboldrini@hotmail.com
Q @kellyboldrini_arquitetura
Rua Joaquim José de lima, 951, Bebedouro - SP

PARCEIROS: INSTITUTO MIRANDA BÁRBARO • CASA SÔNIA MENNA BARRETO • ELOÍSA TECIDOS • CASA DO PINTOR (BEBEDOURO-SP)
DUDA PETROCCHI • LUIZA PETROCCHI • TRÊS JOLIE BARRETOS
PATROCINADORES: CASALECCHI CONSTRUFLAMA • CORTINA DE PRATA • HARBA • FORMLINE • VIA STAR TAPETES

QUARTO DA JOVEM
JULIANA CHODRAUI
A arquiteta ousa com um tom suave de rosa e tons
acobreados. O quarto da Jovem traz uma cabeceira clássica,
mas outras peças fazem o contraponto da contemporaneidade.
Uma das peças-chave é a bancada, que, unida à mesa de
cabeceira cria um design único ao quarto.

(16) 9 8133-4433
juchodraui@hotmail.com
Q @julianachodraui

PARCEIROS: PETITE MAISON ATELIÊ • LUMINÁ • OZÉIAS SENA GÃO • DUDA OMETTO FOTOGRAFIA
PATROCINADORES: CASALECCHI • CONSTRUFLAMA CORTINA DE PRATA
HARBA • FORMLINE • VILA STAR TAPETES
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SARITA ÁVILA
Sarita trouxe para a Robusti o Tipi da Serra, um quarto com
muita personalidade. Muitos objetos em couro e madeira ajudam
a construir o ambiente bem brasileiro. A cama tem rouparia em
tons terrosos, o que colabora na imersão do ambiente.

(16) 9 9122-2754
www.saritaavila.com.br
sarita@saritaavila.com.br
QE @saritaavilainteriores

PARCEIROS: CIA LUZ • PIETRA GALERIA DE PEDRAS • ABC CASA
ARTER ATELIER DE ARTE • ATELER NA RUA
PATROCINADORES: CASALECCHI • CONSTRUFLAMA • CORTINA DE PRATA • HARBA FORMLINE •
VIA STAR TAPETES

SUÍTE TEEN
MARCELA COSTA
E MAYNE TRUITE MENDES MORANDO
O ambiente produzido por Marcela e Mayne é intitulado
de Suíte Teen. Perfeito para irmãos, o quarto tem como
protagonista um painel verde. A iluminação indireta, deixa a
peça mais valorizada. Um criado entre as camas faz a conexão
perfeita entre os dois móveis.

Marcela Costa
Arquitetura de
Interiores
(16) 9 9992-9234

Mayne Truite Mendes
Morando
(16) 9 8182-7300
mcmt.arquitetura@gmail.com
Q @mcmt.arquitetura
Av. Luiz Eduardo de Toleto Prado,
870 - Sala 504

PARCEIROS: CONCEITO ILUMINAÇÃO • AZURE HOME • MOLDURA MINUTO ESPAÇO • CASA MADDA
PATROCINADORES: CASALECCHI • CONSTRUFLAMA CORTINA DE PRATA
HARBA • FORMLINE • VILA STAR TAPETES
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POLO AD & GRUPO
ROBUSTI NO CANADÁ
Arquitetura, decoração e turismo em parceria
Fotos: Divulgação

O Polo AD reuniu varios profissionais em uma incrível
viagem ao Canadá. Passamos por Toronto, Ottawa, Montreal
e finalizamos em Quebec. Apesar de ser um país novo, a
cultura e arte são muito valorizadas, preservadas e também
apresentadas de várias maneiras em diferentes regiões. Museus,
fortificações, marcos históricos, sítios arqueológicos, igrejas e
locais religiosos revelam a alma do povo lindo desse país.
Q @infiniteturismo

QUARTO DA CASA DE CAMPO
SIMONE JUNQUEIRA
E MARIA FLAVIA DEL ROSSO
Simone e Maria Flávia criaram O Quarto da Casa de
Campo. Um ambiente inspirado no estilo campestre
e rústico. A cama dá o tom do quarto todo, conseguindo
o protagonismo no meio de tantos outros móveis.

Simone Junqueira
Arquitetura de
Interiores
(16) 9 9178-0321

Maria Flávia Del Rosso
(16) 9 9151-1534
mariaflaviadelrosso@gmail.com
Q @mafla_design_interiores
Rua Dr. Soares Romeu, 513

contato@royalsolution.com.br
Q @Royalsolution
PARCEIROS: CORTINA DE PRATA BARRADO TINTAS • GESSO BRASIL BIDJAR TAPETES
MOLDURARTE • TROPICAL PAISAGISMO • BELLA LUZ
PATROCINADORES: CASALECCHI CONSTRUFLAMA • CORTINA DE PRATA • HARBA • FORMLINE • VIA STAR TAPETES
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ARQUITETOS DA NOVA GERAÇÃO
Fotos: Lídia Muradas

Criatividade, pesquisa e investimento no cenário high-low, projetos contemporâneos
e, ao mesmo tempo, modernos se desenvolvem nas formas arquitetônicas. Toda
essa arte, que também é amor, vem fazendo sucesso não só no Brasil como no
mundo. Um novo olhar de arquitetos e decoradores mostrando que não existe o
“certo ou errado” na hora de idealizar um projeto. É necessário valorizar a história do
cliente e, a partir disso, ter liberdade para trabalhar todos esses elementos.

Nasceu em São Paulo, estudou em Milão,
mas escolheu Ribeirão Preto desde 2011
em busca de melhor qualidade de vida.

Ter vivido na Itália durante a faculdade,
me abriu as portas para um universo
histórico e criativo que levo comigo em
todos os meus projetos.
Arquitetura enquanto arte, para nós da C4
arquitetos, é ressaltar os principais conceitos
da história da arquitetura, e aplicar a concepção
em nossos projetos através das formas, cores
e estilos. Com estes conceitos, temos em cada
projeto, uma criação individualizada, de acordo
com a personalidade de cada cliente.
Para se ter um resultado satisfatório, a
autenticidade e um bom projeto sempre
caminham juntos.
É ter soluções simples e criativas para o projeto!
É pensar diferente em cada projeto.

Minha equipe se dedica em criar projetos
de interiores sempre evidenciando a
particularidade de cada um. Nossos projetos
incentivam a convivência e são criados para
serem usados e desfrutados com simplicidade
e conforto. Entendo que a arquitetura tem
papel de responsabilidade para com as pessoas
e seu contexto, já a arte é uma forma de
autoexpressão. Uma arquitetura como arte
deve proporcionar uma boa experiência para as
pessoas dentro e fora dela. Então, ela se torna
uma impressionante obra arquitetônica. Acho
que as duas coisas andam juntas. Meus projetos
têm uma identidade própria, mas cada casa tem
suas questões a serem consideradas. Acho que
a casa tem que ter a cara do morador, então
não costumo impor regras, o projeto acontece,
mobiliários são reaproveitados, objetos de
viagens enquadrados, tudo é pensado para
que a identidade do projeto não seja “perdida”
e para que o cliente fique satisfeito. Considero
o mesmo grau de importância para as duas
coisas. Inovar, para mim, tem a ver com o
conforto no toque do tecido escolhido, um
bom desenho de marcenaria, mobiliários
ergonômicos, materiais de acabamentos e
revestimentos funcionais, iluminação na medida.
Acho que inovação tem a ver com sentir-se
bem onde quer que você esteja.

Cacau Ribeiro
@cacauribeirointeriores

cacauribeirointeriores.com.br

Bruno Castanhari
@c4arquitetos.com.br

bruno@c4arquitetos.com.br

Castanhari
Bruno
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Sigo um estilo que mescla o clássico mais atual
com o contemporâneo, sempre buscando
deixar os ambientes aconchegantes e
sofisticados. Acredito que a habilidade de
projetar uma edificação ou um ambiente é
uma arte. A arte é necessária na arquitetura
para que o profissional consiga desenhar o que
ele deseja construir. Estou sempre buscando
novas inspirações para meus projetos, sejam
elas em viagens, ou em grandes, arquitetos
que admiro e me identifico. Mas busco, acima
de tudo, autenticidade, sempre criar coisas
novas, usar novos materiais, que sejam a minha
cara e dos meus clientes. Inovar, para mim, é
estar em constante busca e pesquisa de coisas
novas, novos estilos, novos materiais e estar
sempre se reciclando.

arquitetos da nova geração

Nós do escritório Frezza & Figueiredo definimos
nosso trabalho como sendo atemporal e com
a preocupação de respeitar a personalidade
de cada cliente, porém com nossa leitura e
assinatura. Arquitetura é a Arte necessária
que possibilita vivermos bem e com conforto
em qual parte do mundo. A autenticidade dos
projetos está diretamente ligada à satisfação
dos clientes: se o projeto não atender às
expectativas, independente de qual será o uso,
já não será autêntico para quem o contratou.
Inovar é a capacidade de perceber o mundo
ao redor e captar o frescor de novas ideias,
criações, tecnologia e o novo modo de vida.

Camila Strang
@camila.strang.arquitetura

Frezza & Figueiredo
@frezzaefigueiredo

camilastrang.arq@hotmail.com

Frezza
Figueiredo
Fabrício

Strang
Camila
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Nós da Duoo arquitetura somos arquitetas
contemporâneas. Pluralistas, bebemos de
várias fontes, incluindo a arquitetura tradicional
brasileira e arquitetura moderna internacional.
Este tem sido o arcabouço teórico com o
qual ajudamos nossos clientes a construírem
seus lares. Toda arte se ocupa da beleza e
a arquitetura não poderia ser diferente. A
beleza na arquitetura pode ser a estética, a
criação artística, a imaginação e o talento,
mas pode ser também a beleza corriqueira,
a beleza da ordem e do conforto. Por fim, a
beleza buscada por todos que procuram um
lar, uma morada. A funcionalidade pode ser
também bela, mas nunca poderá tomar o
posto da beleza como objeto fundamental da
arquitetura. Os clientes, tento como indivíduos
ou a sociedade em si, são o objetivo final da
arquitetura. A autenticidade pode existir dentro
deste contexto, nós oferecemos inovação e
autenticidade ao cliente, mas sua satisfação
sempre vai ter lugar de destaque em nossas
escolhas. Inovar é buscar soluções estéticas
e funcionais para problemas únicos. Cada
cliente nos traz desafios próprios de suas
necessidades, nenhum projeto é igual a outro.

Duoo Arquitetura
@duoo.arquitetura

duooarquitetura.com.br

Salata
Guapo

arquitetos da nova geração

Acredito na arquitetura contemporânea de
forma espontânea agregando um pouco do
clássico, como uso de marmorizados, tecidos,
couro, trazendo requinte ao interior dos
projetos sem regras. Meu estilo se resume no
uso de cores neutras como - preto, branco,
cinza e marrom, que acredito ser uma
cartela atemporal, e faço uso de madeira que
contrasta, conforta e aquece os ambientes. É
a personalidade que harmonizo nos projetos e
os clientes se identificam com essa atmosfera
limpa e sofisticada.
Acredito em projetos que expressam a
personalidade do profissional, desde um
projeto de arquitetura até mesmo a escolha dos
mobiliários e acabamentos, isso é proveniente
dos sentimentos do mesmo.
Dessa forma, quando é visto pelas pessoas,
transparece o estilo próprio, desperta
sentimentos e causa diversas sensações.
E arte é isso, é admirar e estimular nossos
pensamentos. Me preocupo sempre que o
projeto cause sentimentos, como: liberdade e
aconchego.
Acredito que deve existir uma harmonia sem
exageros para que esses sentimentos sejam
leves também.
Autenticidade é uma prioridade no meu
escritório.
A inovação é o momento que fazemos algo que
melhore a vida das pessoas sem seguir regras
ou padrões.
É ousar. É trazer novas soluções. Temos uma
diversidade de materiais, cores, texturas,
tecnologias, novos designs, e devemos sair da
zona de conforto e experimentar. Inovar tem
ligação com ser autêntico,
e despertar novas expectativas.

Igor Cossalter
@arquiteto_igorcossalte

icarquitetura.com

Fernanda

Luciana
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Sou arquiteta, designer de interiores e me
dedico em criar ambientes que combinam
simplicidade e sofisticação. Busco priorizar
os espaços que expressam aconchego,
tornando-os mais acolhedores e pessoais.
Gosto muito de mesclar os estilos clássicos e
contemporâneos. Acredito que, assim como a
pintura e a escultura, a arquitetura também é
uma arte. É um processo artístico e técnico que
envolve a elaboração de espaços organizados
e criativos que abrigam diferentes tipos de
atividades humanas, como, por exemplo,
morar e trabalhar. Semelhante à pintura e à
escultura, a arquitetura é capaz de despertar
sentimentos nas pessoas que as contemplam.
A autenticidade é muito importante; tornar
um projeto único é essencial; deixar em cada
projeto sua marca profissional é gratificante,
mas o principal está no que é bom para quem
vai viver na casa projetada. As pessoas, hoje,
querem receber com informalidade, com
conforto, uma casa totalmente vivida a partir
do que gostam. A estética é consequência, a
autenticidade está em retratar a vontade do
cliente, é identificar os seus desejos e as suas
necessidades. Um projeto autêntico é prático,
belo, elegante e tem muita qualidade. Inovar
é estar atento aos acontecimentos ao meu
redor, é fazer dia a dia pequenas melhorias no
meu trabalho, é observar e buscar mudanças
e resultados que tragam qualidade ao que
ofereço aos meus clientes.

Tostes
Karina
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Sou formada pela Universidade Presbiteriana
Mackenzie, trabalhei em São Paulo capital,
durante quatro anos e me mudei para Ribeirão
Preto há um ano para abrir meu escritório e
iniciar uma carreira sozinha em Arquitetura
de interiores. Gosto muito de combinação de
tons, texturas, cores, materiais. Acredito que
nas devidas proporções, tudo pode ser usado!
Acho que na arquitetura produzimos a arte
de “viver dentro”, criamos o espaço, uma arte
para ser usada e não somente exposta! Penso
que as duas coisas andam juntas, é difícil ter
a satisfação do cliente sem atingir um bom
resultado. Inovar, para mim, é criar soluções
com materiais e formas diferentes para objetos
e espaços que usamos no dia a dia e nunca
pensamos que poderia ser diferente.

Karina Tostes
@karinatostes.arq

Mariana Ciciarelli
@marianaciciarelliarq

karinatotes.com.br

ciciarelli.com.br

Ciciarelli
Mariana
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Meu escritório é fundamentado nas premissas da
simplicidade da criação, a partir da racionalização
dos recursos e na otimização de elementos para
compor espaços e projetos, sempre levando em
conta a beleza, o humor e a atemporalidade.
Asses aspectos estão expressos de forma clara
em todos os nossos projetos, desde um simples
móvel a um grande edifício, indo sempre ao
encontro do minimalismo. Vejo na Arquitetura a
manifestação do Espírito humano.
Arquitetura enquanto manifestação artística é
capaz de concretizar o espírito de uma época e
a visão de mundo, de um povo. Na arquitetura;
exprime-se as vontades mais puras e duradouras
do coração das pessoas.
A história da cultura e da sociedade repousa em
grande parte na Arquitetura; pois a vontade de
um povo se manifesta na forma dos templos de
seus deuses, dos palácios de seus reis, desde
a Antiguidade. Hoje não se pode chegar à boa
arquitetura unicamente por uma via lógica ou
racional, nem levando em conta somente fatores
técnicos, funcionais ou econômicos, mas não
necessidades espirituais profundas, e não apenas
nas necessidades de natureza prática ou utilitária.
Está claro que a capacidade de concretizar
significados culturalmente relevantes é a função
essencial da Arquitetura e a capacidade de
concretizar o “espírito de uma época” é intrínseca
ao ofício do arquiteto.
A autenticidade é a mais pura forma de
expressão em um projeto. Partindo sempre da
verdade, construtiva e dos materiais, levando
em conta o meio ambiente e fatores climáticos,
o resultado é sempre positivo e absoluto. A
satisfação é consequência da honestidade
do pensamento criativo. Não tem como ser
diferente. Inovação é estar antenado com
as mudanças do Mundo. A arquitetura deve
acompanhar seu Tempo, proporcionando
qualidade de vida ao homem, protegendo,
acolhendo, cuidando, sempre levando
em conta as leis físicas e sociais de sua Época.
Inovar é pensar em sustentabilidade, é reciclar, é
não desperdiçar, é racionalizar o uso. A verdade
é sempre o caminho mais sofisticado.

Orsi
Mariana
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Marina Orsi
@marinaorsifotografia
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Sou formada em Engenharia Civil, Arquitetura
e Urbanismo. Atuando no ramo de arquitetura
de interiores, sou fascinada pelo estilo
contemporâneo, com projetos que priorizam
a funcionalidade dos ambientes e facilitam
a vida e o dia adia dos nossos clientes. Meu
principal objetivo é criar projetos atemporais
e únicos. A arquitetura é uma das formas
mais incríveis de expressão e, para mim,
resume-se em materializar ideias e sonhos das
pessoas, transformando desejos e gostos em
verdadeiros lares.
Cada projeto é único e tem todo uma história
por trás que, por si só, já considero como
um trabalho artístico. Acredito muito que é
totalmente possível encontrar o equilíbrio:
um projeto único, autêntico e com cliente
satisfeito. Aliás, é como gosto de trabalhar. Ter
boas ideias, é criar soluções incríveis para o dia
a dia das pessoas com coisas simples. Muitas
vezes é a paginação de um revestimento
que você sempre utiliza, porém, feita de uma
maneira diferente, uma solução em marcenaria
que ajuda na economia de espaço ou até
uma composição inusitada de móveis, tecidos
ou decorações. Uma boa ideia, para mim, é
sempre inovação.

marinaorsi.com.br

Paola Cury
@pacuryarqeng

paolacury.com.br

Cury
P aola
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Encontrei a arquitetura na minha vida quando
buscava uma profissão relacionada às artes,
minha paixão desde a infância. Descobri que
poderia usar o desenho que eu tanto amava
para contribuir com a vida das pessoas,
traduzindo de forma material seus sonhos,
referências estéticas e conforto. A partir
daí me apaixonei por conhecer as pessoas
e materializar sensibilidades. Meu foco é
atender os anseios das pessoas e usar meu
conhecimento técnico para viabilizar isso.
Arquitetura para mim é arte, pois entendo que
arte é a materialização de uma sensibilidade.
Em primeiro lugar está a satisfação dos clientes
e meu papel é tentar trazer a funcionalidade e a
estética que acredito para este resultado final.
Inovar para mim é estar atento às mudanças
no modo de vida das pessoas, para criar
espaços que se adequem a isso. É pesquisar
materiais para trabalhar dentro daquilo que é
viável econômica e ecologicamente. É guardar
a bagagem técnica, mas encarar cada novo
projeto como ele realmente começa: uma folha
em branco.

Paula Cecchi
@Paula_Cecchi_Said

paulacecchi.com.br

Cecchi
P aula
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Sou Arquiteta e atuante no segmento da
criação há 16 anos. Apaixonada por esta
profissão que nos deixa tão à vontade em
seguir vários caminhos, sigo uma linha
de projeto mais antenada às tendências
contemporâneas, e, em algumas ocasiões, me
permito passear em outros estilos. Considero
que a arquitetura está diretamente ligada
às artes... pois ambas buscam estética,
provocam sensações e emoções. Quando
projeto um espaço, penso na função e toda
parte técnica, mas, além disso, projeto para
que esta arquitetura desperte nas pessoas o
melhor de suas essências. E a arquitetura, assim
como qualquer tipo de manifestação de arte
(fotografia, dança, pintura, entre outros) tem
essa capacidade!!
Confesso que já levei muito a sério a questão
da autenticidade de projeto, conceito projetual,
mas, com o passar do tempo, mais madura,
percebo a importância de conseguir equalizar
tanto o conceito quanto satisfazer os sonhos do
cliente. Porém, como especialista no assunto,
meu papel é sempre alertar as melhores
soluções enquanto estética e funcionalidade.
Uma característica dos clientes hoje em dia é
que eles vêm com várias referências e inclusive
com muitas imagens selecionadas como
inspiração. Isso é interessante para direcionar
o estilo que eles apreciam, porém não pode
ser limitante para nosso trabalho de criação.
Meu papel como arquiteta é entender suas
necessidades, resolver as questões do projeto
e apresentar o inesperado como soluções
estéticas e novos formatos para que o cliente
se impressione e viva da melhor maneira neste
novo espaço.

Rosi Pane
@rosipane

rosipane.com.br

Pane
Rosi
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corporativo

VILLAS DO PARQUE
O conceito de morar bem da Habiarte
Fotos: Gian Claudio Biancuzzi

Com o projeto arquitetônico assinado pela CFA Cambiaghi
Arquitetura, o Villas do Parque impressiona a partir da sua
fachada. O empreendimento entregue pela incorporadora e
construtora Habiarte, oferece infraestrutura completa, seu
projeto paisagístico é assinado por Benedito Abbud e a
execução do projeto de interiores por Tânia Sobreira. São mais
de 25 itens de lazer, todos decorados e com mobiliário completo
e moderno da Unerobusti.
Q @habiarte Q @taniaferreira.arq
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ONDE ENCONTRAR

LOJAS DO GRUPO ROBUSTI
Av. Sumaré, 808
Jardim Sumaré - Ribeirão Preto/SP
Telefone: (16) 3329-4045
(16) 3328-4042

MÓVEIS CLÁSSICOS ||QUARTOSD ECOR

Rua Arthur Bernardes, 126
Jardim Sumaré - Ribeirão Preto/SP
Fone: (16) 3632-4040

Rua Arthur Bernardes, 126
Jardim Sumaré - Ribeirão Preto/SP
Fone: (16) 3103-4943

Rua Eugênio Rocha Filho, 605
Jardim Botânico - Ribeirão Preto/SP
Fone: (16) 3911-6745

Av. Wladimir Meirelles Ferreira, 1500
Jardim Botânico - Ribeirão Preto/SP
Fone: (16) 3621 8709

GRUPOROBUSTI.COM | QEM @gruporobusti

