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PORTAL VIDA
MÁRCIO DAVI / LUANA CERVIÑO

(71) 98806-0572 / (71) 99682-9312
luana.cervino@hotmail.com / marcio@marciodaviarquitetura.com.br

Inspirados pelo centenário de um dos maiores nomes do teatro 
infantil baiano, Adroaldo Ribeiro Costa, nós, Luana Cerviño, 
arquiteta, e Márcio Davi, arquiteto, resolvemos prestar uma 
homenagem ao fundador da Hora da Criança na forma de uma 
grande caricatura que foi grafitada pelo artista Daniel Hirs. 
A ideia foi utilizar cores vibrantes que remetem à alegria das 
crianças, juntamente com personagens conhecidos do público 
infantil, como a Emília do Sítio do Pica-Pau Amarelo.

marciodaviarquitetura
cervinoarquiteturaedesign
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BILHETERIA DO TEATRO
RAFAEL PETRY

(71) 99121-8722
studiopetry@gmail.com

qualiteeventos

Fazer com as próprias mãos, juntar “estórias”, valorizar as 
histórias... da imperfeição pode nascer tanta coisa bonita. É hora 
de deixar os preconceitos e dar asas à imaginação. Se permita, 
veja as possibilidades! Assim como um gibi é formado de várias 
páginas, uma página de vários quadrinhos... peças mesmo que 
diferentes se juntam e criam novas formas de um jogo. Tudo 
faz parte de um todo. Todos fazem parte de um. Você já está 
fazendo parte disso agora.
A Qualité Eventos e o Studio Petry dão a todos um “bem-vindo” 
à Mostra Morar Mais por Menos Salvador 2018.

rafaelptry / studiopetry
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Reutilizar, valorizar as formas e dar nova função ao que foi 
descartado é mais que baratear custos, é inteligente. Queremos 
mostrar possibilidades e despertar esse olhar no expectador. A 
mistura dá certo e fazer uma peça com as próprias mãos é muito 
mais que reduzir custo. É dar exclusividade a ela, além de muito 
gratificante quando você a vê pronta. Para se criar um ambiente, 
basta um olhar livre de PRECONCEITOS, ter vontade de mudar e 
personalidade para assumir o que se gosta. Assuma os riscos, a 
casa é sua.
A Qualité Eventos e o Studio Petry dão a todos um “bem-vindo” 
à Mostra Morar Mais por Menos Salvador 2018.

MEMÓRIAS DE UM PIANO
NANA MONTEIRO / RAFAEL PETRY / RITA GOMES

(71) 98244-8615 / (71) 99121-8722 / (71) 9600-9591
uaustudionanadesign@gmail.com / studiopetry@gmail.com / 
ritagomes53@gmail.com

rafaelptry / studiopetry 
uaunanadesign
ritagomes53
qualiteeventos
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O projeto do CaFé + faz uma contraposição ao forte apelo 
tecnológico e digital da vida moderna urbana, utilizando a 
linguagem da arquitetura vernacular, resgatando expressões 
espontâneas e populares carregadas de cores, histórias 
familiares, memórias e símbolos que nos remetem a um espaço 
único. O papel de parede cheio de moradias vibrantes, os móveis 
e os santos customizados, da artista Valentina Rocha, ilustram 
este conceito.

CAFÉ 
ISA BRANDÃO / ELLEN SIMÕES

(71) 99984-4487 / (71) 98864-8606
isabrandao.arq@uol.com.br / ellenfsimoes@hotmail.com

isaellenprojetos

LoremIpsum
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CIRCULAÇÃO SENSORIAL
PATRICIA CANCIAN / MARIANA CUMMING 

(71) 98804-0020 / (71) 99977-7808
cumming.mariana@gmail.com
arquitetura@estudiocapa.com.br
www.marianacumming.com.br

Este é um espaço para sentir. Nestes tempos corridos, 
precisamos escolher nossas batalhas, dores, amores, nosso 
tempo, nosso sentido. Assim surge o Tudo Sinto, utilizando 
poesia e provocando o tato, o olfato, a visão e as memórias. Se 
alinha ao estilo de vida leve, que respeita o ritmo e a essência 
de cada indivíduo, através do uso dos materiais naturais de 
forma contemporânea e minimalista.

marianacumming
estudiocapa
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LAVABO MASCULINO
ROSALANDA DE MELO / VIRGINIA VILA NOVA

(71) 98838-0821 / (71) 98790-8946
rosalandamelo@hotmail.com
virginia@wavenet.com.br

Com inspiração em um poeta cuja infância se deu em área rural e 
com o uso de elementos que remetem a ares de uma fazenda, o 
projeto do lavabo sustenta-se em pilares como sustentabilidade 
através do reaproveitamento e modernização de elementos 
previamente existentes, além do uso de madeira de demolição e 
responsabilidade sociocultural, através da divulgação de poesias 
e dos beneficiamentos recebidos pelo espaço a ser herdado pela 
Hora da Criança.

rv7designdeinteriores
virginiavilanova
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LAVABO PCD
CÉLIA BLAGOJEVIC / MARGARETE MARINS

(71) 98123 -2014 / (71) 98807-0617
mar.lobo@yahoo.com.br
celiabc.imoveis@hotmail.com

A proposta do espaço foi pensada para atender da melhor forma 
os interesses da sociedade, dentro das normas ABNT NBR 9050, 
buscando equidade e bem-estar, assegurando acessibilidade 
para todos, com uma visão também de uso sustentável, 
agregando materiais reaproveitáveis e respeitando o conceito da 
Mostra Morar Mais por Menos.

margaretemarins
celiablagojevic



Morar Mais®  | 9

O Lavabo Toda Menina Baiana mostra a mulher delicada, doce, 
meiga, mas, acima de tudo, forte, que conhece seus sonhos, 
desejos, encantos, apreciadora de arte e música. O espírito 
vibrante que permeia o projeto através do grafite, que tem como 
contraponto a meiguice e doçura através das rendas do papel de 
parede, espelhos circulares e as cores suaves do piso e do forro.

LAVABO FEMININO
SAMARA PAMPONET / DEISE TRINDADE / 
CIDA CRUZ

(71) 99935-3234 / (71) 98805-4135 / (71) 99982-0834
samarapbg71@gmail.com
deisesj@gmail.com
cidacruz.interiores@gmail.com

samarapbg
trindade.deise
_cidacruz_
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PALCO
THAIS FONSECA

(71) 99655-1294
thaisfonsecaarquiteta@gmail.com

A vida é um grande palco vivo, onde histórias são contadas 
e entrelaçadas por encontros e desencontros, caminhos e 
descaminhos, chegadas e despedidas. Não há como negar 
que viver é uma arte. Inspirado na obra “Força Estranha”, do 
cantor e compositor Caetano Veloso, o Palco da Vida traz para 
a Mostra Morar Mais Salvador a sutileza do seguir, nos meninos 
que correm, no tempo que voa, através do riacho das sensações 
perenes, do sol que guia o seguir, e da arte, a estranha e pulsante 
força da arte. O Palco da Vida é uma viagem no tempo, com 
espaço para sublimação e para o reencontro com o eu. Pensado 
com cuidado para que todos possam viver essa experiência, o 
palco é a vida.

thaispetaculardecor

thaisfonsecaarquiteta
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LOFT DO ARTISTA
ITANA LEMOS

(75) 99912-8080
contato@itanalemos.com.br

O loft do artista Carlinhos Brown exala um estilo industrial 
e rústico, onde a Decor busca transmitir a essência de um 
artista rico em sua substância simples e despretensiosa. 
O conceito do ambiente exalta o “bem viver”, através de 
móveis simples e confortáveis com um cunho sustentável 
através de materiais reutilizados.

itanalemosarquitetura
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SALA DE BANHO
ANA ANTUNES E LARISSA CORREIA

(71) 99186-6436
(71) 99216-6522
carolla.arq@gmail.com

O reaproveitamento de materiais diversos e a utização de 
mão de obra artesanal local, aliados à combinação de peças 
de decoração adquiridas em lojas populares proporcionaram a 
criação de uma sala de banho despojada e, ao mesmo tempo, 
um design sofiscado com custo muito abaixo do padrão.

carolla.arquitetura
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GALERIA DO ARTISTA
MAINE RIBEIRO

(71) 98755-6081
www.maineribeiroarquitetura.com.br
mainefribeiro@hotmail.com

A galeria mostra um pouco da história de um artista com todas 
as suas fases e momentos de crescimento profissional e pessoal. 
Trabalhamos com vasos artesanais, que transmitem a ideia de um 
pensamento verde; uma cobertura em cordas, trazendo um efeito 
positivo a baixo custo e sem maiores demandas técnicas para 
sua instalação. Um ponto mais marcante também é que uma das 
paredes da galeria será trabalhada por uma artista, que deixará sua 
arte para o teatro e para servir de inspiração às próximas gerações.

maineribeiroarquitetura

maineribeiro
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CAMARIM
BABBIE BECATINI

(71) 99968-1992
contato@babbie.com.br

A linha guia do projeto é a adaptabilidade a diversos fluxos e 
programas artísticos, personalizando o espaço, logo “Meu Camarim”. 
Traz uma releitura do que propriamente se popularizou como camarim 
e, com cores fortes, materializam sensações que o espaço demanda. 
Fios naturais, barro, Carnaval, lambe-lambe e muita consciência social 
embasam o projeto, agregando mais por menos.

babbiebecatini
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BANHEIRO CAMARIM UNISSEX
SILVANA SANCHES / MICHELE BARROS

(71) 98243-7904 / (71) 99277-5546
silvana_sanches@hotmail.com
michele_arq@hotmail.com

O amor pela arquitetura nos preenche diariamente e entendemos 
que um profissional antenado com os dias atuais projeta espaços 
integrados unindo beleza, sustentabilidade e baixo custo. Nós 
estamos muito felizes por participar dessa mostra, trazendo o conceito 
do mais por menos e, acima de tudo, ajudando ao próximo através da 
decoração solidária. Gratidão é a palavra-chave pelo apoio dos nossos 
parceiros e fornecedores e pela oportunidade de gerar um ambiente 
maravilhoso e completamente sustentável. Inspirar e empolgar são 
os nossos maiores desejos para todos que se conectem com o nosso 
“banheiro camarim unissex”.

silvanasanchesarquiteta

michele_barros_arquiteta
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CANTINHO DA SAÚDE
MILENE KALID / LETÍCIA GUEDES

leticiadacunhaguedes@gmail.com
kalid.arquitetura@terra.com.br

Fazer do espaço um despertar de afetividade e valorização da arte 
como forma de amenizar a dor. Mais criatividade, simplicidade 
e inclusão. Sobras de tapume ecológico e tubos de cobre se 
transformam em decoração, e pinturas de crianças enriquecem o 
ambiente. O espaço abraçando e acolhendo o indivíduo.

leticiadacunhaguedes
Kalid.arquitetura
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ESTAR MUSICAL
NIVALDA CARVALHO / PATRÍCIA DE BRITO

(71) 99361-2000 / (71) 99139-0299
nivaldacarvalho@hotmail.com
paty.atelierddesign@hotmail.com

Nosso projeto foi inspirado na paixão pelas artes e pelo trabalho 
social do fundador da Hora da Criança, Adroaldo Ribeiro Costa. 
Buscamos nesse ambiente mostrar a riqueza do acervo musical 
existente da ONG, em um ambiente aconchegante e acolhedor.

nivaldacarvalho
atelierddesign
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A galeria da Integração Humana recebe a exposição fotográfica 
“Femina Aurea”, que retrata a beleza de mulheres com 
deficiência física e mobilidade reduzida. O projeto do ambiente 
buscou atender às necessidades específicas dessas pessoas e 
enfatizar a beleza das fotografias expostas.

 A Qualité Eventos e Ana Vitória Maia Fonseca dão a todos um 
“bem-vindo” à Mostra Morar Mais por Menos Salvador 2018.

GALERIA INTEGRAÇÃO HUMANA
MARCUS DE SOUZA  / ANA VITÓRIA MAIA /
IZABELA BRIDA 

(71) 99982-0640 / (71) 99942-9889 / (71) 99166-8359
izabelasbrida@gmail.com 
marcusbid@yahoo.com.br

feminaaurea
anavitoriamaiafonseca
beladicadecor
marcusbid
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O Corredor das Ideias é um ambiente de circulação, onde o 
visitante terá a experiência de ver elementos simples, baratos e 
inusitados da construção civil, como telha galvanizada, vergalhão 
e tela metálica, sendo utilizadas na decoração. Esses elementos 
pintados, decorados e ambientados com os demais mobiliários 
ganharam um valor agregado, requinte e sofisticação. Isso é 
morar mais! 
- inovação, tecnologia, sustentabilidade, brasilidade -

CORREDOR DAS IDEIAS
RITA FRAGA / TATIANA DINIZ /
IEDA VENTURA

(71) 99728-1408 / (71) 99974-0353 / (71) 98877-1851
arqtatidiniz@gmail.com
iedalv@ibest.com.br
ritafraga_di@hotmail.com

arq.design.tatidiniz
iedadecor  
ritafraga_di
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COZINHA
BIANCA MACEDO  / RUTH FERNANDES

(71) 3123-1101
brima.arquitetura@outlook.com

Nosso espaço foi projetado como o cantinho da casa em que 
todos se reúnem para tomar um delicioso cafezinho. Esse foi 
o nosso partido. Aproveitamos pisos quebrados criando uma 
parede em mosaico, papel de parede, cores vibrantes, luminárias 
customizadas e uma parede negra com a arte em giz. Nossos 
quadros decorativos ficaram por conta dos alunos da ONG.

brima.arquitetura
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CANTINHO DO ESCRITOR
TATIANA DINIZ

(71) 99728-1408 
arqtatidiniz@gmail.com

O Cantinho do Escritor é um espaço voltado para a leitura e a 
escrita. Busquei através da brasilidade das cores e texturas, do 
cheiro da mata inserida pelo jardim vertical, da presença da 
arte nas paredes do corredor, e das peças e livros nos nichos de 
madeira imprimir essa essência criativa. A mesa, com traçado 
retilíneo e design industrial, é convidativa a tecer alguns textos. 
Brasilidade, artesanato, design, inovação, sustentabilidade: isso 
é morar mais!

arq.design.tatidiniz
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BANHEIRO FEMININO
ALINE BALTAZAR / MARIA EMÍLIA BELTRÃO

(71) 99906-4255 / (71) 99989-7586
alineb.arq@conceitomaisum.com.br
memilia.arq@conceitomaisum.com.br

Nosso ambiente foi pensado de maneira a gerar o menor custo 
possível e que pudéssemos reaproveitar o material existente 
de alguma forma. Tornar possível reciclar, reutilizar e reduzir 
foram as premissas do projeto. Assim, criamos um ambiente 
superfeminino, sofisticado e com custo baixo. Reutilizamos forro, 
divisória, barras de metal e os transformamos em inovação e 
criatividade. Não poderíamos deixar de fora a vegetação, que 
cada dia mais se faz necessária em cada pequeno ambiente, 
trazendo vida a eles

conceitomaisum
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LAVABO SOCIAL MASCULINO
ALÊ BARBOSA

(71) 99142-0856
alebarbosa.interiordesigner@gmail.com

Utilizando formas geometrias sem criar um padrão repetitivo, 
acompanhado de cores vibrantes sem sobrecarregar o ambiente 
que se define como lavabo masculino, desmistificando assim o 
uso de cor padrão de garoto, trazendo elementos da natureza 
sem deixar o urbano de lado.

alexandrebarreto

alebarbosa_interiordesigner
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LAVABO SOCIAL FEMININO
SHEILA COSTA / ANA VARGAS / KARINA GUEDES

(71) 98876-0638 / (71) 99941-3555 / (71) 98213-2333
ksaarquiteturaedesign@gmail.com 

O ambiente foi concebido para atender a professoras e alunas 
de uma escola de arte, tendo como inspiração as personagens 
femininas de Jorge Amado, imprimindo ao espaço rusticidade e 
aconchego. Na decoração, foram utilizados objetos customizados 
e do artesanato nordestino, tornando o projeto sustentável e de 
baixo custo.

ksaarquiteturaedesign
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LAVABO SOCIAL PCD
ERIKA CASTRO / KEL ARAÚJO

(71) 98113-3930 / (71) 98757-5238
erikacastrodesigner01@gmail.com
ka.interiordesigner@gmail.com
www.erikacastrodesigner.com

Acompanhamos um mercado cada vez mais exigente, em que as 
pessoas entendem que o conceito de conforto e praticidade está além 
de sua residência. Trouxemos nesse projeto um lavabo que atende aos 
critérios de segurança com mais acessibilidade e menos obstáculos, 
sem perder a sensibilidade que os usuários precisam. Os nossos 
parceiros apoiaram o projeto e o lavabo de 6,95 m2 se transformou 
em um ambiente com uma temática contemporânea e urbana de 
construção, em que os elementos estão em harmonia e comunicam-
se entre si. A iluminação do teto dá amplitude ao ambiente, as luzes 
dicroicas de LEDs pontuais destacam a obra de arte e os detalhes de 
luzes no espelho doam charme e têm o seu valor.

erikacastrodesigner
kalaraujo.interiores
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SUÍTE DO ESCRITOR
THAIS REZENDE

(71) 98868-4416
interiores@thaisrezende.com.br

Projetada para ser um espaço onde o conforto físico e espiritual 
se complementam, a Suíte do Escritor, baseada nos princípios 
de decoração afetiva, tem a identidade do seu dono em 
sua essência. O uso de materiais certificados e a opção por 
fornecedores regionais garantem a sustentabilidade e o custo 
otimizado do projeto, que traz ainda a sofisticação de um painel 
de pinturas assinadas em porcelana e do uso de fotografias 
exclusivas como objetos de decoração.

thaisrezendeinteriores
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BANHO MASCULINO
ARQUITETURA DO BARRETO

(71) 99314-1651
arquiteturadobarreto@gmail.com

Utilizando a criatividade inerente a um arquiteto, o espaço foi 
projetado pensando na reutilização de materiais que seriam 
descartados e dando novos significados a objetos do dia a dia. O 
uso dos tons de cinza e preto trouxeram modernidade e estilo ao 
ambiente, seguindo o conceito do “chique que cabe no bolso”.

arquiteturadobarreto
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Tributo ao escritor e jornalista Adroaldo Ribeiro, o closet procura 
traduzir para os dias atuais o espírito de ideias inovadoras do ilustre 
baiano. Com esse conceito, a Gato Maloko, empresa dos sócios Guiba 
Filho e Marcos Costa, seguiu os princípios primordiais da mostra que 
são a reciclagem de materiais, a sustentabilidade, a criação própria 
e a elaboração de uma ambientação solidária. E para fechamento do 
ambiente foi convidado o designer de interiores Alexandre Luz, que 
baseou suas escolhas com a mesma sintonia da dupla.

gatomaloko
arianebacelardesigner
alexandreluzinteriores

QUARTO DE VESTIR
ALEXANDRE LUZ / MARCOS COSTA / 
ARIANE BACELAR / GUIBA FILHO 

(71) 99196-1890/ (71) 98773-3633 / (71) 99962-5568/ (71) 99962-5568 /
(71) 3506-2628
gatomaloko01@gmail.com / contato@alexandreluzdecor.com.br / ab@arianebacelar.com
www.gatomaloko.com.br / www.arianebacelar.com / www.alexandreluzdecor.com.br
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A Sala de Leitura foi criada no conceito “mais por menos”, onde fizemos 
menos intervenções de obra por mais reciclagens do já existente. Além 
disso, buscando o menor custo, mantivemos a esquadria existente e 
seguimos com uma plotagem em couro, dando um ar de sofisticação e 
inovação. Fizemos ainda uma moldura de madeira de reflorestamento, 
usamos o alumínio da parede inferior com ripas da mesma madeira e 
criamos um jardim permanente, tornando o espaço mais acolhedor. Para 
o piso, seguimos com um tipo de madeirado vinílico, que foi colocado por 
cima do já existente, e criamos uma moldura na parede com o mesmo 
material. E para finalizar, a estante-escada, desenhada especialmente 
para o ambiente, ficou propositalmente centralizada para que frases 
inspiradoras aos amantes da leitura pudessem contaminar o ambiente.

SALA DE LEITURA
ANDRESSA PERLINGEIRO

(71) 98525-0084 / (71) 3901-0445
www.andressaperlingeiro.com.br

anper.interiores



30 | Morar Mais® 

LABORATÓRIO DE CRIAÇÃO QUALITÉ EVENTOS
ANA SAMPAIO

(71) 99903-0870
anasampaio.projetos@gmail.com

O conceito foi concebido com a ideia principal de transmitir em 
seu ambiente toda a forma de trabalho que conduz seus eventos 
e compromissos, apresentando a árvore, elementos da natureza 
e flexibilidade, como base importante de todo o processo criativo, 
e a importância do enraizamento das ações com o compromisso 
da união e busca contínua pelo “florescer” e gerar frutos.

A Qualité Eventos e Ana Sampaio Projetos dão a todos um “bem-
vindo” à Mostra Morar Mais por Menos Salvador 2018.

anasampaio.projetos 
qualiteeventos
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SALA DE DESCANSO
ESTHER ROSEMBERG / LUCIANA COSMO

(75) 99940-4445 / (75) 98119-1111
esther_rosemberg12@hotmail.com
lumilla.cosmo@gmail.com

Decorar com criatividade, praticar a sustentabilidade e reutilizar 
materiais são meios utilizados que tornam-se mais baratos, além 
de trazer grande conceito ao ambiente. Aplicamos recursos, 
como o reaproveitamento de tecidos para desenvolver a cortina, 
e objetos artesanais, como o tapete e os mimos reciclados que 
trouxeram arte aos nossos sentidos. 

rosemberginteriores
lucosmo
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SALA DA COLEÇÃO RESORT E CERIMONIAL QUALITÉ
CRISTIANDERSON LUNA

(71) 99997-1124
cristiandersonlunaau@gmail.com

Na Sala da Coleção Resort, o casamento do rústico com o 
moderno trouxe o trabalho de artistas renomados e trabalhadores 
autônomos da periferia, harmonizando o aço e a madeira de 
demolição. O equilíbrio perfeito faz com que se economize no 
plano de fundo, gastando com o que realmente importa.

A Qualité Eventos e Cristianderson Luna dão a todos um “bem-
vindo” à Mostra Morar Mais por Menos Salvador 2018.

cristianderson_luna 
qualiteeventos
notheste.bc
ClubPremiereLuna
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ESPAÇO T.A.M.T.A
ORLANDO FLORIANO NETTO

(71) 98202-1177
orlandoflorianonetto@hotmail.com

A ideia de elaborar um espaço colaborativo, com venda e 
exposição de produtos diversificados, deu origem ao T.A.M.T.A. 
(Tudo Ao Mesmo Tempo Agora). E nessa perspectiva, os desenhos 
e frases que tomam todo o espaço, feitos no giz colorido, junto 
à temática de “floresta urbana”, imprimem ao ambiente uma 
atmosfera de total ludicidade e alegria.
A Qualité Eventos e Orlando Floriano Netto dão a todos um 
“bem-vindo” à Mostra Morar Mais por Menos Salvador 2018.

orlandoflorianonetto
qualiteeventos

orlandoflorianonetto
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PRAÇA DE INTERAÇÕES
MANNU LARCERDA

(71) 99965-2814
manulacerda.arquitetura@gmail.com

A Praça de Interações é um ambiente de troca de conhecimento 
e de experiências, de contemplação e descanso, para comer, 
se exercitar, brincar, dar uma pausa na rotina e se permitir ter 
uma “Hora da Criança”. O projeto traz mais sensações, reutiliza 
materiais, é criativo e dinâmico. Por menos consumismo, impacto 
ambiental, comodismo e estagnação.

mannu.larcerda

mlnovaaquitetura
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ARENA MULTIFUNCIONAL
SAUL KAMINSKY / DIEGO VIANA GOMES

(71) 3012-9668
contato@urbanrecycle.com.br

A sensação de estar envolto por cores estimula nossos sentidos 
e aumenta nossa criatividade. O espaço Ponto Colorido buscou 
essa relação, explorando cores, formas, texturas e escalas.

urbanrecycle

urbanrecycle
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Queremos lembrar um momento importante para a instituição 
e para pessoas que fazem parte da mesma. Trazer à tona 
lembranças de histórias vividas, restaurando peças que ficarão 
para a Hora da Criança e deixarão vivas essas recordações. 
Estórias que começam, histórias que fecham! Linkamos os dois 
ambientes do nosso espaço com elementos de histórias de 
Monteiro Lobato e de Adroaldo Ribeiro Costa. O barco artesanal 
feito por pescadores da colônia de pescadores traz a referência 
do livro “Igarapé - História de Uma Teimosia” e as poltronas 
restauradas da “Opereta Narizinho”. Ligadas por uma arte digital. 
As cadeiras de jardim encontradas no ferro-velho trazem uma 
referência mais colonial e reforçam a alusão ao Sítio do Picapau 
Amarelo, e o banco de madeira do ferro-velho foi apenas limpo 
e restaurado para compor o ambiente.

PARQUE MOSAICO
GUSTAVO RIBEIRO / RAFAEL PETRY / 
MARCELO LORENZO

(71) 99977-0084 / (71) 99623-8089 / (71) 99121-8722
gustavotavares_arquiteto@outlook.com 
marcelo.lorenzo.arq@gmail.com
studiopetry@gmail.com

arq.gustavoribeiro
rafaelptry / studiopetry
marcelo.lorenzo


