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Life is like a long staircase. Climbing every step is a victory, 
a stage won. The stages add up to a trajectory that is always 
full of surprises. This is what motivates human beings and 
awakens the desire to always go on: climbing the steps, 
overcoming obstacles and enjoying the ride - both the 
bitter and the sweet.

Assuming the presidency of ABIMAD represents a new 
stage in my life. It is part of a path that began in 2010, 
when I joined the tax council of this institution, along with 
my friends Marcelo Felmanas and Luciano Fernandes. I 
became involved in the association’s daily life and sought to 
learn about the small details that lead to ABIMAD’s results 
and, as happens with everyone who dedicates themselves 
to this organization, I became enchanted with the work, 
awakening in me the desire to belong to the new board. I 
enthusiastically made myself a candidate for president of 
ABIMAD. I was chosen by members, and I feel honored by 
their vote of confidence.

Now, a new horizon lies before me, and not only for myself, 
but for this association that I so greatly prize. The path 
we have before us is long and the challenge greater still, 
especially when compared to the excellent work done by 
the previous boards. Beside Paulo Mourão (vice-president) 
and Paulo Allemand (financial director), I will continue 
ABIMAD’s solid work and continue implementing new 
benefits for members, always focused on our clients: 
retailers! And the first challenge to come is that we are 
currently organizing and promoting the summer 2012 
edition of the ABIMAD trade show. This will be my first 
event as the head of this association and I am certain it 
will be yet another great success that surpasses the results 
obtained in previous editions. To this end, we are working 
tirelessly to bring new developments: which for the time 
being are being jealously guarded as secrets.

The work is being done to transform the summer 2012 
edition of the ABIMAD trade show into a true stage for 
design, concepts and trends. One of the new board’s goals 
is to further improve the services and comfort offered at the 
event. We are all working with the same purpose: to make 
this trade show memorable, yet another edition that will 
go down in the history of Brazilian high-end decoration.

I would like to take this opportunity to invite you all to join 
us at the summer 2012 edition of the ABIMAD trade show, 
which will take place February 8-11 at Imigrantes Expo 
Center, São Paulo. We’ll see you there!

Warm regards,

MICHEL OTTE
President of ABIMAD

A vida é como uma longa escadaria. Subir cada degrau 
é uma vitória, uma etapa vencida. As etapas que 
compõem um trajeto são sempre cheias de surpresas. 
E é isso que move o ser humano e desperta nele 
a vontade de seguir sempre em frente: subindo as 
escadas, galgando os obstáculos e desfrutando os 
sabores do caminho; tanto o amargo quanto o doce.

Assumir a presidência da ABIMAD traduz uma nova 
etapa em minha vida. É o refl exo de um caminho 
que começou em 2010, quando integrei o Conselho 
Fiscal desta instituição ao lado dos amigos Marcelo 
Felmanas e Luciano Fernandes. Me envolvi no dia a dia 
da associação, busquei conhecer os pormenores que 
impulsionam os resultados da ABIMAD e, como acontece 
com todos que se dedicam a esta entidade, me encantei 
com o trabalho, despertando a coragem para compor 
uma nova diretoria. Com entusiasmo, me candidatei 
ao cargo de presidente da ABIMAD. Fui aclamado 
pelos associados e me sinto honrado com este 
voto de confi ança.

Agora, um novo horizonte se forma, tanto para 
mim quanto para esta associação que tanto prezo. 
O caminho a percorrer é longo e o desafi o maior ainda, 
principalmente se comparado ao excelente trabalho 
que as diretorias anteriores apresentaram. Ao lado 
de Paulo Mourão (vice-presidente) e Paulo Allemand 
(diretor fi nanceiro), daremos continuidade às ações da 
ABIMAD e pretendemos implementar novos benefícios 
aos associados, sempre com foco em nosso cliente: 
o lojista! E o primeiro desafi o já está por vir, estamos 
em fase de organização e divulgação da feira ABIMAD 
Verão 2012. Será o meu primeiro evento à frente desta 
associação e tenho certeza que será mais um grande 
sucesso, superando os resultados obtidos nas edições 
passadas. Para isso existe um intenso trabalho para 
trazer novidades: que por ora seguirão guardadas 
a sete chaves.

Este trabalho é para transformar a ABIMAD Verão 2012 
num verdadeiro palco de design, conceito e tendências. 
Aprimorar o atendimento e o conforto oferecido no 
evento é uma das metas desta nova diretoria. Estamos 
engajados no mesmo propósito: fazer com que esta feira 
seja memorável e que mais uma vez deixe sua marca na 
história da alta decoração nacional.

Aproveito para convidar a todos para estarem conosco 
na feira ABIMAD Verão 2012 que acontecerá de 8 a 11 
de fevereiro, no Centro de Exposições Imigrantes, em 
São Paulo. Nosso encontro está marcado, 
aguardo sua visita.

Cordiais saudações e até breve,

MICHEL OTTE
Presidente da ABIMAD

UM NOVO COMEÇO
A NEW BEGINNING
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Em 2006 participei de uma seleção para preencher a vaga de 
jornalista na ABIMAD. Fui entrevistada por Patrícia Linhares 
(gerente executiva), José Lúcio Aragão (coordenador das feiras) 
e Paulo Allemand (na época presidente e hoje diretor financeiro 
da ABIMAD). No dia da entrevista me explicaram que a jornalista 
escolhida seria a responsável pela HALL. Confesso que meus 
olhos brilharam por essa revista que estava ainda na sua  
3ª edição, praticamente uma recém-nascida. No dia seguinte, 
recebi a ligação da Patrícia comunicando que eu havia sido a 
escolhida e cá estou, completando 25 edições de muito trabalho, 
dedicação e carinho. 

Iniciei, então, meus trabalhos para a ABIMAD e, paralelamente, 
alguns sonhos foram se formando. Muitos foram realizados, 
porém alguns eu considerava impossíveis. Um deles era conhecer 
o mestre Oscar Niemeyer. Imaginava poder olhar para ele, trocar 
duas ou três palavras e dizer muito obrigado por tudo que ele 
significa para a história da arquitetura nacional. Foi, então, agora 
no final de agosto, que esse sonho, enfim, se realizou. E mais:  
fui à casa do mestre, sentei ao seu lado, conversei com ele  
e pude dizer o tão sonhado muito obrigado, com os olhos cheios  
de lágrimas e o coração cheio de admiração por esse homem  
que aos 103 anos esbanja nobreza de alma.

Explicar o que senti é impossível. Um momento sublime em 
minha carreira e minha vida pessoal. Fiz muitas entrevistas 
importantes durante esses quase 5 anos de ABIMAD. Posso 
citar: Marcelo Rosenbaum, o meu primeiro entrevistado para a 
revista HALL; Ruy Ohtake, outro grande mestre da arquitetura; 
Sérgio Rodrigues, uma referência do desenho de mobiliário; e 
muitos outros tão queridos e renomados que já receberam esta 
humilde jornalista e tiveram os seus trabalhos publicados aqui: 
João Armentano, Brunete Fraccaroli, Zanini de Zanine, Fernanda 
Marques, Léo Shehtman, Carlos Motta, e por aí vai. 

Chegar ao mestre foi uma honra. Preparei então a mais linda 
entrevista de minha vida jornalística, em 10 anos de profissão. 
Espero que o leitor aprecie a reportagem e as palavras do mestre 
Oscar Niemeyer. Fica aqui o meu agradecimento ao amigo Silber 
Silveira, da Parma Móveis, por proporcionar este encontro; e à 
ABIMAD, por viabilizar esta entrevista tão importante para a 
Revista HALL.

Além disso, para esta edição elaborei uma entrevista especial 
com a designer Kilze Guimarães em sua loja Canto da Casa, 
localizada em Cabo Frio. Aproveitei a viagem e preparei um 
roteiro sobre a encantadora e azulada Região dos Lagos, 
abrangendo Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio e a pequena 
Santo Antônio da Aldeia, onde fui visitar a Casa da Flôr. Essa 
casinha, feita por um simples senhor pobre e semianalfabeto  
é uma importante obra da Arquitetura Espontânea no Brasil. 
Não percam essas três lindas reportagens que produzi para 
vocês, especialmente.

Por fim, a revista está recheada de lançamentos. A seção Recém 
Chegados e a cobertura da feira ABIMAD Inverno apresentam 
as últimas tendências do home decór nacional. E ainda tem um 
plus, a cantora Vanessa da Mata, que fez um show fechado para 
os visitantes da ABIMAD Inverno e falou com exclusividade para 
a HALL logo após se apresentar. Imperdível. Esta edição está 
realmente especialíssima. Aproveitem a revista.

Uma boa leitura e até a próxima.

CAROLINE SCHARLAU 
JORNALIStA/EDItORA CHEFE

In 2006 I took part in a selection process to fill a vacancy as a 
journalist at ABIMAD. I was interviewed by Patrícia Linhares 
(executive manger), José Lúcio Aragão (fair coordinator) and 
Paulo Allemand (then CEO and today the chief financial officer 
of ABIMAD). On the day of the interview they explained that 
the chosen journalist would be responsible for HALL. I must 
confess that I was very excited by this magazine, which was only 
in its 3rd edition, practically brand new.  The following day, I 
received a call from Patrícia telling me that I’d been selected. 
And here I am, finishing off the 25th edition, which has called 
for a lot of hard work, dedication and care. 

Thus, I began my work for ABIMAD and, in parallel, a number 
of dreams began to take form. Many have been achieved, 
however, some I thought impossible. One such dream was 
to meet the master architect Oscar Niemeyer. I imagined 
looking at him, exchanging a few words and thanking him for 
everything he has done for Brazilian architecture. And it was 
now, at the end of August, that this dream finally came true.  
But there’s more: I went to the master’s home, I sat beside 
him, I chatted with him and I was finally able to offer my long 
awaited thanks, with tear-filled eyes and a heart bursting with 
admiration for this man, who at 103 years old, radiates nobility 
of the soul.

Explaining what I felt is impossible. A sublime moment in my 
career and in my personal life. I have conducted a number of 
important interviews along my almost 5 years with ABIMAD. 
To name but a few: Marcelo Rosenbaum, my first interview for 
HALL magazine; Ruy Ohtake, another master of architecture; 
Sérgio Rodrigues, a master in furniture design; and many other 
wonderful and renowned people that have graciously welcomed 
this humble journalist and allowed their works to be published 
here: João Armentano, Brunete Fraccaroli, Zanini de Zanine, 
Fernanda Marques, Léo Shehtman, Carlos Motta, and so on 
and so forth. 

Meeting the master was a true honor. I prepared the most 
wonderful interview of my journalistic career, which spans 10 
years. I truly hope the reader enjoys the article and the words 
of master Oscar Niemeyer. I would like to take this opportunity 
to thank my dear friend Silber Silveira, from Parma Móveis, for 
arranging the meeting; and ABIMAD, for making this interview 
possible, which is so important to HALL Magazine.

Furthermore, for this edition I drafted a special interview with 
designer Kilze Guimarães in her store Canto da Casa, located 
in Cabo Frio. During the trip I prepared material about the 
enchanting blue skies of the Lake Region, encompassing Búzios, 
Arraial do Cabo, Cabo Frio and the small Santo Antônio da 
Aldeia, where I visited Casa da Flôr. This little house, built by 
a simple old man, who was poor and almost illiterate, is an 
important example of Spontaneous Architecture in Brazil Don’t 
miss these three great articles I prepared especially for you.

Lastly, the magazine is brimming with the latest launches. 
The Recent Arrivals section and the coverage of the Winter 
ABIMAD fair showcase the latest trends in Brazilian home 
decor. And there is also something extra, singer Vanessa da 
Mata, who performed a private gig for Winter ABIMAD visitors, 
spoke exclusively to HALL shortly after the show. Don’t miss it. 
This edition truly is something special. Enjoy the magazine.

Happy reading and until the next time!

CAROLINE SCHARLAu 
Journalist/Editor-in-chief

EspEcialíssima
ExCEPTIONALLy SPECIAL

Rua Fritz Lorenz, 4879 - Timbó / SC     Fone: +55 47 3312-4000     www.butzke.com.br  

LinhaVilaRica A arte do ócio
Tem coisa melhor que dedicar um tempo pra não fazer nada? 

Deixe a pressa pra lá e afaste as preocupações.  

Crie um cantinho na sua casa exclusivo para o prazer de relaxar.

CAROLINE SCHARLAU COM A 
FOtóGRAFA MAíRA ALLEMAND, 
CLICANDO O MELHOR DA  
FEIRA ABIMAD INVERNO  
PARA A REVIStA HALL.

Ed
it

or
ia

l

8



Rua Fritz Lorenz, 4879 - Timbó / SC     Fone: +55 47 3312-4000     www.butzke.com.br  

LinhaVilaRica A arte do ócio
Tem coisa melhor que dedicar um tempo pra não fazer nada? 

Deixe a pressa pra lá e afaste as preocupações.  

Crie um cantinho na sua casa exclusivo para o prazer de relaxar.



Canto da Casa:  
Bom gosto em CaBo Frio
Canto da Casa: Good taste in Cabo Frio

Quem poderia imaginar Que 
uma cidade peQuena como 
cabo Frio abriga uma loja tão 
charmosa Quanto a canto da 
casa? existe uma velha Frase 
Que diz: “o ponto Quem Faz é 
o comerciante”. pois bem, Kilze 
ney guimarães é o nome da 
lojista Que Fez a cidade entrar 
na rota do design. uma loja 
charmosa, elaborada com bom 
gosto Que tem como atrativo 
o atendimento personalizado, 
Feito por ela mesma, a 
proprietária da canto da casa. 
Kilze participa do atendimento, 
do dia a dia da loja e atende 
em especial aos clientes das 
regiões adjacentes Que solicitam 
seu serviço. uma história de 
dedicação e uma demonstração 
Que acreditar é o primeiro passo 
para o sucesso. acompanhe.

Who Would imaGine a tiny City 
like Cabo Frio havinG suCh a 
CharminG shop as Canto da 
Casa? there’s an old sayinG 
that says “it’s the retailer that 
makes the loCation.” Well, kilze 
ney Guimarães is the name oF 
the retailer Who put the City 
on the desiGn map. a CharminG 
store, put toGether With Good 
taste. a plaCe that oFFers an 
additional attraCtion in the 
Form oF personalized serviCe 
Given by the oWner oF Canto da 
Casa herselF. kilze takes part in 
serviCe, everyday manaGement 
oF the store and Gives speCial 
attention to Customers 
From surroundinG reGions 
Who ask For her serviCe. a 
story oF dediCation and a 
demonstration that believinG 
in yourselF is the First step to 
suCCess. read on.

Kilze ney guimarães
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Conte de onde surgiu a sua 
paixão pelo universo Casa e 
deCoração.
de uma forma torta eu acabei entrando nesse mundo de 
interiores. eu entrei na faculdade muito nova com 15 para 
16 anos, na verdade eu era uma criança. Foi uma trajetória 
assim: eu fiz vestibular para arquitetura e um dia eu abri um 
jornal, num domingo, e vi uma relação de provas na puc 
e não sei por que me despertou o interesse por sociologia 
e política, isso no início dos anos 80, foi uma época que 
eu peguei toda a parte da abertura política. me inscrevi, 
passei e para desespero dos meus pais eu comecei a fazer 
as duas faculdades e optei em abandonar a arquitetura e 
cursar somente sociologia e política. Foi um período difícil 
em casa, mas eu nunca deixei a peteca cair, consegui uma 
bolsa de estudos do cnpQ e eu não precisava pedir dinheiro 
de mesada. depois eu me formei, fui fazer filosofia na 
Federal e, em paralelo, fui fazer uma formação no clube de 
decoradores do rio de janeiro. e assim na brincadeira eu 
comecei a gostar e começaram a surgir os trabalhos. isso foi 
no rio de janeiro, porque eu sou de lá, moro aqui em cabo 
Frio há 18 anos. na verdade, a faculdade de sociologia se 
colocou de uma forma intuitiva porque eu era muito infantil 
na época e ela me deu a real noção de mundo;  
e eu voltei pra área. hoje eu sou filiada à associação 
brasileira de designers e arquitetos de interiores. 

voCê é da Cidade do rio de 
Janeiro. por que esColheu  
CaBo Frio para viver?
Quando eu me casei, morava no rio e meu marido era 
de minas. ele não se adaptou ao rio e nós tínhamos uma 
opção para fazer. nisso, eu já frequentava cabo Frio. meu 
filho havia nascido e eu precisava de um berço para colocar 
na casa da minha mãe aqui. então, eu rodei o comércio 
todo e não achei uma loja que pudesse me atender no que 
eu procurava. no final das contas, esse berço veio do rio 
de janeiro. então, como a gente estava naquele momento 
pensando no que fazer da nossa vida, eu pensei: vamos 
para cabo Frio. aqui é uma cidade que eu frequento desde 
pequena na temporada. e assim nós começamos. Foi 
bem interessante, o crescimento aqui foi até maior que o 
esperado. logo no início, nós já percebemos que os nossos 
clientes daqui começaram a nos solicitar para dar uma 
assistência no rio ou em niterói. há muitos anos nosso 
atendimento não se restringe somente a cabo Frio. por 
exemplo, em maio estive em belo horizonte montando a 
casa de um cliente que se identificou conosco devido a um 
trabalho feito em sua casa de praia.

tell us Where your passion  
For the World oF home and 
deCoration Comes From.

i got into the world of interior design by a somewhat crooked 
path. i went to college very young, at 15, going on 16. actually,  
i was still a child. this is how it worked out: i took the entrance 
exam for architecture and got in. then one day i opened the 
newspaper, on a sunday, i saw a report of the tests at puC, 
and who knows why but i became interested in sociology 
and politics, this was at the beginning of the eighties, a time 
when i witnessed the political opening of brazil. i signed up, 
passed, and to the distress of my parents i started studying at 
both colleges, before finally deciding to abandon architecture 
and just study sociology and politics. that was a difficult time 
at home, but i never dropped out, i managed a scholarship 
from CnpQ and i didn’t have to ask for an allowance. after 
graduating, i studied philosophy at the Federal university and, 
at the same time, received an education at the decorator’s club 
of rio de Janeiro. and it was through playing around there 
that i started to enjoy myself and the work began appearing. 
that was in rio de Janeiro, because that’s where i’m from. 
i’ve been living in Cabo Frio for the last 18 years. actually, the 
sociology degree was more a matter of intuition, because i was 
very childish at that time and it gave me a real notion of the 
world; and i ended up getting back to the field. so today, i’m a 
member of the brazilian association of interior designers  
and architects. 

you’re From the City oF rio de 
Janeiro. What made you Choose  
Cabo Frio as a plaCe to live?

When i got married, i lived in rio and my husband was from 
minas Gerais. he didn’t adapt well to rio and we had to make 
a choice. at that time, i was already familiar with Cabo Frio. 
my son had just been born and i needed a cradle to put in 
my mom’s house here. so i searched and searched the entire 
commercial district and couldn’t find a store that had what i 
was looking for. in the end, i had to buy the cradle in rio de 
Janeiro. so at that point, we were thinking about what to do 
with our lives, and i thought: let’s go to Cabo Frio. i’ve been 
coming to this city on vacation since i was a little girl. that 
was how it all began. it was really interesting, the growth here 
was even bigger than i had expected. right off, we started to 
see that our customers here began asking us for help in rio 
or niterói. For many years now, our service has not limited 
to Cabo Frio. For example, in may, i was in belo horizonte 
putting together a customer’s house, a customer who had 
enjoyed the work we did on his beach home.
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a que voCê atriBui essa 
Fidelização de Clientes  
que saem da Cidade grande 
para proCurar a Canto  
da Casa em CaBo Frio?
Fidelizamos os clientes através da credibilidade, 
do compromisso, da seriedade no trabalho e pela 
formação de opinião. o cliente confia nas nossas 
observações. isto se torna realmente um diferencial 
de mercado: você comprar com segurança, fazendo 
um investimento no que realmente você necessita 
para sua casa. por exemplo, é comum o cliente ter 
uma insegurança na escolha de peças para finalizar 
um projeto. aqui damos todo o acompanhamento 
e assessoria para que isto não ocorra. então, este 
é o grande segredo para a conquista de nossos 
resultados: oferecer uma participação efetiva.  
a gama de produtos é escolhida por mim e ao 
mesmo tempo estou na linha de frente 24 horas por 
dia. o fato de eu estar sempre presente ajuda muito 
para sentir as necessidades de mercado, para dar um 
acompanhamento melhor. a gente fica de olho em 
tudo o que o cliente necessitar.

Como está estruturada  
a sua equipe hoJe?
a nossa região é escassa de profissionais 
especializados, não temos uma faculdade ou 
cursos na área. existe um projeto do sebrae para 
implantar um curso técnico de decoração, mas 
está em fase inicial. para contornar, nós mesmos 
efetuamos o treinamento da equipe com parceria 
dos representantes e das fábricas. levamos os 
funcionários às fábricas para conhecerem melhor 
os produtos, seu processo de montagem e seu 
diferencial de matérias-primas. efetuamos um 
acompanhamento específico para o aprendizado 
de projeto, trabalhar no “pro mobile” torna-se 
fundamental. a medida em que o cliente acompanha 
o resultado em sua casa, efetuamos o treinamento 
paralelo na empresa, utilizando o próprio projeto 
como case. o ponto positivo do treinamento interno 
é que enfatizamos aspectos importantes da nossa 
bagagem de conhecimento.

What do you make oF this 
Customer loyalty, people Who 
Come From the biG City to visit 
Canto da Casa in Cabo Frio?

We earn customer loyalty through credibility, 
commitment, seriousness in our work and by being 
opinion makers. Customers trust our observations. 
that truly sets us apart on the market: people buy 
with greater confidence, making an investment in 
something they really need for their house. For 
example, it’s common for customers to feel insecure in 
choosing pieces to finish their project. here we give 
them all the follow through and assistance to make 
sure that doesn’t happen. so that’s the big secret for 
achieving our results: provide effective participation. 
i choose the product lineup and at the same time, i’m 
on the front lines 24 hours a day. the fact i’m always 
present goes a long way towards being able to feel 
market needs, to offer better assistance. We keep  
an eye on everything customers might need.

hoW is your team  
made up today?

specialized professionals in our region are scarce, 
we don’t have any colleges or courses in the area. 
the brazilian support service for small and micro 
businesses (sebrae) has a project to introduce a 
technical course in decoration, but that’s still in the 
initial stages. to get around this, we are carrying 
out staff training ourselves, in partnership with 
representatives and factories. We take employees to 
the factories to learn more about the products, their 
assembly process and the different properties of the 
raw materials. We carry out specific monitoring for 
learning about projects, working on a “pro mobile” 
basis has become fundamental. in so far as customers 
watch the results in their own homes, we carry out 
parallel training at the company, using the project 
itself as a case study. the positive point of the in-
company training is that we emphasize important 
aspects of our collective knowledge base.
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há quanto tempo a Canto 
da Casa atua no merCado 
de CaBo Frio?
estamos atuando há 18 anos. temos 55 funcionários, 
entre equipe de vendas, administrativo, setor de 
montagem (que atua em nossa linha de modulados). 
Quando começamos, o espaço físico da loja era 
de 280 m². hoje a estrutura incorpora um espaço 
de exposição de 1900 m² somado a um espaço de 
1000 m² reservados para estrutura de prestação 
de serviços, como estofaria e cabines de pintura. 
ali efetuamos alguns retoques para não ficar 
dependendo da reposição das fábricas. esta estrutura 
nos dá um dinamismo para resolver os problemas 
de acabamento e nos possibilita efetuar algumas 
customizações nos produtos. esta estrutura de 
serviços foi criada por uma necessidade específica 
de negócio. percebemos que, para implantar nossa 
proposta de montar a casa do cliente como um 
todo, deixando-o despreocupado com os detalhes 
operacionais, a terceirização dos serviços não seria o 
melhor caminho. Fomos contra a uma tendência de 
negócio para consolidar nossa proposta diferenciada 
e manter o padrão de qualidade. a própria deficiência 
de profissionais na região também nos motivou a 
montar toda esta estrutura interna.

hoW lonG has Canto da Casa 
been aCtive in the Cabo Frio 
market?

We’ve been in business for 18 years. We have 55 
employees, including the sales staff, administrative 
sector and assembly department (which works on 
our line of modular furniture). When we began, the 
physical space of the store was just 280 m2. today, 
our facilities include a 1,900 m2 showroom and 1,000 
m2 reserved for our service providing facilities, such 
as upholstery workshops and painting cabins. this is 
where we end up touching up the pieces so we don’t 
have to depend on replacements from the factories. 
this whole structure is what gives us dynamism for 
solving problems with finishes, and which makes it 
possible to carry out customization on products. the 
service facilities were created to answer a specific 
need of our business. We began to notice that to carry 
out our proposal of putting together a customer’s 
whole house, making sure they don’t have to worry 
about operational details, outsourcing services was 
not the best choice. We went against a business trend 
in order to consolidate our unique proposal and 
maintain our standard of quality. the skills deficiency 
of professionals in the region was another motivating 
factor that led us to put the facility together.

13



Como é o seu 
relaCionamento  
Com os FaBriCantes?
tentamos trabalhar de forma muito integrada 
com as fábricas. preferimos definir um roll de 
fábricas fornecedoras do que tratar com eventuais 
representantes que atuam em nossa região. 
escolhemos os fornecedores sob vários aspectos, 
como: qualidade, mix de produtos, atendimento, 
presteza no prazo de entrega e feedback de 
assistência. esta é nossa filosofia, queremos parceiros 
e precisamos ser parceiros para que seja bom para os 
dois lados. este é um conceito que deu certo desde o 
início e que prezamos muito até hoje. a maioria de 
nossos fornecedores são da abimad. os fornecedores 
da abimad realmente conseguem atender nossa 
proposta, principalmente por objetivarmos fornecer 
produtos com alta qualidade. enfim, o que está 
dando certo não tem porquê mudar. Quanto aos 
fornecedores externos sabemos que está chegando 
produtos com preços muito competitivos, mas temos 
um pouco de receio em relação à qualidade. apesar 
disto, estamos sempre acompanhando de perto. 
temos que relevar preconceitos e estar atentos  
ao que o mercado vai apresentar. 

voCê partiCipa  
das Feiras aBimad?
eu mesma sou responsável pelo acompanhamento 
das feiras. considero a feira da abimad um 
evento agradável e tranquilo, onde compramos 
com tranquilidade e os espaços físicos são amplos 
para a exposição dos produtos. durante a feira, 
consolidamos as parcerias já existentes como  
também prospectamos possíveis fornecedores.

tell us a little about 
your relationship With 
manuFaCturers.

We try to work in a very integrated way with the 
factories. We prefer defining our list of supplying 
factories over dealing with representatives who 
are active in our region. We choose our suppliers 
based on several aspects, such as: quality, product 
lineup, service, delivery speed and assistance 
feedback. that’s our philosophy, we want partners 
and we need to be partners ourselves so that it can 
be good for everybody involved. that’s the concept 
that has worked well since the beginning and that 
we prize to this day. the majority of our suppliers 
are abimad members. abimad suppliers really 
manage to meet our proposal, especially since our 
goal is to provide high quality products. in short, if 
it’s not broken, why fix it? as for external suppliers, 
we know they’re arriving with products at very 
competitive prices, but i’m a little concerned in 
terms of quality. still, we are always paying close 
attention. We have to leave prejudice aside and be 
aware of what the market presents. 

do you take part in  
the abimad trade shoWs?

i am personally responsible for watching the trade 
shows. i consider the abimad trade show to be 
a pleasant and calm event, where we can buy in 
calm and the physical space is large to display the 
products well.  during the trade show, i strengthen 
already existing partnerships, as well as look for 
possible new suppliers.
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Como voCê enxerga 
a indÚstria moveleira 
naCional de alta 
deCoração?
acreditamos que a indústria nacional está 
começando a se preparar para a concorrência 
perante os importados, revendo seus custos 
para continuar sendo competitiva. o móvel 
brasileiro tem seu lugar no mercado. tem 
seu nome e seu conceito de boa qualidade. 
priorizamos também os fornecedores nacionais 
devido ao nível de relacionamento adotado. 
para nós é muito importante a comunicação 
com as fábricas, em relação a informações, 
produtos que saem de linha e lançamentos. 
a gente faz de tudo para que esta comunicação 
tenha um excelente desempenho. o nosso 
grande desafi o hoje é adequar custo ao 
benefício. o mercado internacionalizado é 
fato consumado. o brasileiro sempre foi muito 
criativo. acompanhando os lançamentos de 
nossos fornecedores, constatamos que os mais 
estruturados têm tido este olhar, de utilizar 
a criatividade específi ca do brasileiro. temos 
muitos produtos bonitos com materiais que só 
são encontrados aqui no brasil. aproveitamos 
a madeira, as fi bras, trabalhamos o ferro de 
uma forma completamente diferente do que 
vemos no exterior. isto faz com que nossos 
produtos realmente encantem, mesmo 
adotando tendências mundiais de cores. o 
design está muito valorizado no momento, uma 
situação completamente diferente de quando 
começamos, há 15 anos. creio que, se todos os 
segmentos de produtos tiverem o mesmo foco, 
vamos evoluir muito.

para voCê, qual a 
tendênCia atual?
estamos em uma fase transitória, no sentido 
de que estamos despontando para uma linha 
mais contemporânea, com cores mais ousadas, 
em uma linha mais limpa, mais reta. ao mesmo 
tempo, de 3 anos para cá, percebemos o 
retorno do estilo clássico, sob forma reciclada 
ou de releitura. voltamos a falar novamente 
em linha provençal, poltrona luiz xv e cadeira 
medalhão. esta tendência está repercutindo 
nos ambientes. por exemplo: um projeto 
minimalista que destaca uma maravilhosa peça 
de demolição. esta quebra proporciona um 
efeito muito interessante. estas tendências estão 
sendo percebidas e absorvidas rapidamente 
pelos consumidores. esta mistura do clássico 
com contemporâneo está sendo bem aceita, 
o que acho ótimo, pois não deixa o ambiente 
cansativo. as peças clássicas trazem um pouco 
de aconchego, de “ar de casa”.

What is your take on 
the national hiGh-end 
FurnishinGs industry?

We believe that the brazilian industry is 
beginning to prepare for competition with 
the imported products, taking a new look at 
costs in order to stay competitive. brazilian 
furniture has its place on the market. it has 
its name and concept of good quality. We also 
prioritize brazilian suppliers due to the level 
of relations they adopt. For us, communication 
with the factories is very important in terms 
of information, products that are discontinued 
and new products. We do everything we can to 
make sure this communication works well. our 
greatest challenge today is achieving a good 
cost-benefit ratio. the internationalized market 
is a consummated fact. brazilians have always 
been very creative. keeping an eye on the new 
products by our suppliers, we have seen that the 
better organized among them have the same 
gaze, a way of using creativity that is specifically 
brazilian. We have a lot of attractive products 
here made with materials that can only be 
found here in brazil. We make use of wood, 
fibers, we work iron in a way that is completely 
different than what we see abroad. that gives 
our products a true charm, even when they 
adopt worldwide color trends. design is really 
hot right now, a situation that is completely 
different than from when we started off, over 
15 years ago. i believe that, if all the product 
segments have the same focus, we are going to 
make a lot of progress.

in your opinion, What 
is the Current trend?

We are currently in a transition phase, in the 
sense that we are moving towards a more 
contemporary line, with bolder colors and 
cleaner, straighter lines. at the same time, over 
the last three years, i have seen a return of 
the classic style, but in a recycled way, or with 
a new take on a classic design. once again, 
we talk about the provencal line, louis Xv 
armchairs and medallion chairs. this trend 
is being seen in people’s environments. For 
example: a minimalist project that highlights a 
marvelous piece of reclaimed furniture. breaking 
expectations in this way gives a very interesting 
effect. these trends are being seen and absorbed 
quickly by consumers. this mix of the classic 
and the contemporary is being readily accepted, 
which i think is great, because it doesn’t allow 
for tiring environments. Classic pieces also lend 
a sense of coziness, a feeling of being at home.
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MODULAQUE

vocÊ saBe o que 
É erGonoMia?
do YoU KnoW WhAT erGonoMIcS IS?

Palavra muito escutada no mundo dos móveis, 
o termo ergonomia vem do grego e deriva do 
prefi xo ergon (trabalho) e do sufi xo nomos (regras). 
Este conceito foi introduzido na década de 50 com 
o objetivo de estudar as situações reais de trabalho, 
na tentativa de adaptar instrumentos, máquinas, 
horários e ambiente às exigências do homem. Os 
princípios ergonômicos foram então amplamente 
utilizados pela indústria, com o objetivo de melhorar 
o conforto, a saúde ocupacional e diminuir o risco 
de acidentes.

Juliano Flôr, bacharel em design e especialista em 
gestão de desenvolvimento de produto, atualmente 
desenhando para Elite Móveis, explica que 
“ergonomia é o estudo que relaciona o entendimento 
das interações entre homens e outros elementos 
de um sistema. Aplicando ao design de móveis, 
é a relação entre o homem, o produto e seu 
ambiente. Serve sobretudo para o bem-estar 
humano e a melhor performance no uso.”

Nos dias de hoje, a ergonomia passou a ser utilizada 
de forma muito mais abrangente, não fi cando 
restrita à utilização nos postos de trabalho, pois 
em qualquer lugar onde haja presença humana 
acontecem as chamadas “interações homem-
máquina”, incluindo residências, espaços públicos e 
comerciais. Escolher produtos com boa usabilidade 
e que proporcionem conforto é a forma ideal de 
aplicarmos os princípios ergonômicos em nossas 
vidas diárias. O consumidor fi nal geralmente não faz 
uma avaliação de seus movimentos do dia a dia e 
na hora da compra, opta pelo visivelmente melhor, 
esquecendo-se da ergonomia. O arrependimento 
vem depois, conforme o uso.

An oft-heard word in the furniture world, the word ergonomics 
comes from the Greek, deriving from the prefix ergon, meaning 
work, and the suffix nomos, meaning rules. This concept was 
introduced in the Fifties with the goal of studying real working 
situations, in an attempt to adapt instruments, machines, 
working times and environments to the requirements of human 
beings. The principles of ergonomics were then widely used by 
industry, with the objective of improving comfort, occupational 
health and to reduce the risk of accidents.

Juliano Flôr, who has a bachelor's degree in design and is a 
specialist in product development, is currently designing for 
elite Móveis, and explains that "ergonomics is the study that 
relates the understanding of how humans and other elements 
of a system interact. Applied to furniture design, it is the 
relationship between people, products and their environment. 
It serves, above all, to improve human well-being 
and usage performance."

nowadays, ergonomics has begun being used in a much 
broader sense and is not restricted to use at work stations, since 
anywhere humans are present, the so-called "human-machine 
interactions" are taking place, and this includes homes and 
public and sales environments. choosing products with good 
usability and that provide comfort is the ideal way of applying 
the principles of ergonomics to our daily lives. end consumers 
don't generally evaluate their everyday movements when buying 
something, usually buying the one that looks better, forgetting 
about ergonomics. The regret comes later, based on actual usage.

QUANDO UM MÓVEL 
ESTÁ FORA DOS PADRÕES 
ERGONÔMICOS, OS PREJUÍZOS 
PODEM SER GRANDES.

When A pIece oF FUrnITUre 
IS noT Up To erGonoMIc 
STAndArdS, GreAT hArM 
cAn be done.H
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Eis que surge então o elo da ergonomia 
com o design. A indústria percebeu isto 
rapidamente e hoje utiliza a ergonomia 
como principal ferramenta no desenho 
de seus produtos. Juliano enfatiza essa 
relação ergonomia x design e afirma 
que “a ergonomia é de vital importância 
para o desenho de mobiliário. Ao 
desenvolver um produto devemos estar 
atentos ao funcionamento da relação 
entre usuário e produto, levando a 
pensar que o objeto sempre deve 
adaptar-se ao homem e não o contrário.”

A necessidade do design ergonômico é 
maior ainda na elaboração de um móvel. 
Cada vez mais o usuário aumenta sua 
exigência com relação à satisfação.  
Só o belo não resolve, mesmo porque a 
mobília e os ambientes estão assumindo 
uma característica multifuncional.  
Na hora de escolher um móvel, é bom 
estar atento às questões de ergonomia 
e usabilidade do produto, não apenas 
ao desenho, cor ou tendência. Quando 
um móvel está fora dos padrões 
ergonômicos, os prejuízos podem ser 
grandes. “Já começa pelo desconforto 
ao usar determinado produto indo até 
casos mais extremos como problemas  
de postura ou acidentes relacionados 
com uso”, adverte Juliano.

This is where ergonomics in alliance with design 
comes in. The industry has taken note of this 
and now uses ergonomics as the main tool in 
designing their products. Juliano emphasizes 
the ergonomics x design relationship, stating 
that "ergonomics is of vital importance to 
furniture design. When designing a product, we 
should always pay close attention to how the 
user-product relationship works, leading us to 
think that the object should always adapt to 
the person and not the contrary."

The need for ergonomic design is even greater 
when drawing up a piece of furniture. Users are 
becoming increasingly demanding regarding 
satisfaction. Just being beautiful is not enough, 
especially because furniture and environments 
are taking on a multi-functional characteristic. 
At furniture buying time, it is a good idea to 
pay attention to the subject of ergonomics 
and product usability, not just design, color or 
trend. When a piece of furniture is not up to 
ergonomic standards, great harm can be done. 
"It begins with discomfort when using a specific 
product and, in more extreme cases can lead to 
posture problems or usage related accidents," 
warned Juliano.

Distinguir um móvel 
ergonomicamente perfeito  
é missão para poucos, porém,  
é possível, basta estar atento  
a algumas exigências básicas. 
“Eu diria que a exigência 
principal da ergonomia 
para um bom móvel é 
proporcionar conforto e bem-
estar. É a sensação de usar 
um produto e notar que este 
facilita sua vida. É um encosto 
de cadeira com bom caimento, 
uma mesa que proporciona 
usá-la mantendo-se uma 
boa postura, uma poltrona  
que venha manter o usuário 
relaxado, gavetas e portas que 
abrem sem esforço e alterações 
de postura, etc.”,  
explica Juliano.

O mundo moderno está 
cada vez mais preocupado 
com conforto, usabilidade e 
bem-estar, isso tudo aliado 
ao design. Ouviremos falar 
de ergonomia por muitos 
longos anos ainda. A indústria 
está acordando, enfim, 
para o caminho do design 
ergonômico. Basta esperar, 
sentado em uma boa poltrona, 
de preferência.

Though picking an ergonomically perfect 
piece of furniture is a task few are up to, 
it is possible to be aware of several basic 
demands. "I would say that the main 
ergonomic principal for a good piece of 
furniture is for it to provide comfort and 
well-being. It's the feeling you get when 
using a product and noting that it makes 
your life easier. It's that seat back that 
feels right, a table that you can use while 
keeping good posture, an armchair that 
keeps users relaxed, drawers and doors 
that open effortlessly and without posture 
changes etc.," explained Juliano.

The modern world is increasingly 
concerned with comfort, usability and 
well-being, all in combination with 
design. We will surely be hearing about 
ergonomics for many years to come.  
The industry is finally waking up  
to the importance of ergonomic  
design. Just sit back and wait,  
preferably in a nice armchair.
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arquitetura espontânea, 
histórias incríveis
SponTAneoUS ArchITecTUre, IncredIble STorIeS.

A Arquitetura Espontânea, como o próprio nome diz, 
é quando, espontaneamente, um homem passa a 
construir o ambiente em que habita de uma forma nada 
convencional, totalmente inusitada. Fugindo dos padrões 
sociais de habitação e moradia é um tipo de arte difícil  
de ser definida. Na Arquitetura Espontânea  
não há regras. 

Porém, pesquisadores que estudam este fenômeno 
pelo mundo inteiro, descobriram que os artistas da 
Arquitetura Espontânea geralmente começam suas 
criações na segunda metade de suas vidas; eles não têm 
contato nem conhecimento com história da arte e muito 
menos treinamento formal de arquitetura e construção; 
percebe-se também que continuam esse trabalho 
criativo por muitos anos, alguns até a morte,  
e de uma forma quase obsessiva.

Os materiais utilizados são os mais baratos, muitas 
vezes retirados do lixo ou os que estão disponíveis na 
própria natureza, como conchas e pedras. Geralmente 
a jardinagem e as esculturas são utilizadas para compor 
esse mundo surreal, imaginário e lúdico.

Nos países desenvolvidos, existem teses e estudos 
aprofundados sobre este tema. Infelizmente, no Brasil, 
este termo é muito pouco difundido. Podemos citar duas 
obras brasileiras importantes que retratam bem  
a Arquitetura Espontânea: A Casa da Flôr, no RJ;  
e a Casa de Pedra, em SP.

A jornalista da Revista HALL ABIMAD, Caroline Scharlau, 
esteve na Casa da Flôr, em São Pedro da Aldeia, 
onde despertou o interesse em compor esta matéria 
sobre Arquitetura Espontânea, também chamada 
de arquitetura visionária, extraordinária ou outsider. 
Acompanhe exemplos de obras que representam este 
conceito pelo mundo.

Spontaneous architecture, as its name states, is when 
a person begins to build the environment they live 
in spontaneously, in an unconventional, completely 
unexpected way. Getting away from social standards 
for housing and living places is a difficult art to define. 
With Spontaneous architecture, there are no rules. 

however, researchers who have been studying the 
phenomena all over the world have discovered that 
the artists of Spontaneous Architecture generally begin 
their creations during the second half of their lives; they 
do not have contact or knowledge of art history, much 
less formal training in architecture and construction. 
It has been noted that they continue their creative  
work for many years, some until their death, in an 
almost obsessive way.

They use the cheapest possible materials, oftentimes 
rescued from the trash, or ones that are available 
in nature, such as shells and stones. Generally, the 
gardening and sculptures are used to compose this 
surreal, imaginary and playful world.

In developed countries, there are in-depth studies 
and theses about the subject. Unfortunately, in brazil, 
the term is still little known. We are able to cite two 
important brazilian works that do a good job of 
portraying Spontaneous Architecture: the house of the 
Flower, in the state of rio de Janeiro, and the house of 
Stone, in the state of São paulo.

AbIMAd hAll Magazine journalist caroline Scharlau 
made a visit to the house of the Flower, in São pedro 
da Aldeia, that awakened an interest to write this  
article about Spontaneous Architecture, also known  
as visionary, extraordinary or outsider architecture.  
See some examples of the works that represent this 
concept around the world.
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CASA DE PEDRA

casa De peDra
Estevão Silva da Conceição, baiano de Santo Estevão, 
Bahia, não chegou a concluir o primeiro grau e migrou 
para São Paulo procurando uma melhor condição de 
vida. Trabalhou como vigia noturno de uma obra, e foi 
montador de estruturas de ferro e na construção civil 
durante dez anos. Em 1986, começou a erguer sua casa 
no meio da favela de Paraisópolis - SP, uma das mais 
populosas da capital paulistana. A obra, com direito a 
jardim no estilo Parque Güell, chamou a atenção dos 
organizadores do aniversário de 150 anos de Gaudí. Em 
2002, o baiano embarcou para a Espanha e participou 
dos festejos e ainda foi estrela de um documentário, 
dirigido pelo brasileiro Sergio Oksman, exibido pela TV 
Odisséia, canal a cabo espanhol. O mais incrível é como 
um homem que nunca ouviu falar do arquiteto catalão 
tenha construído algo tão parecido com seu estilo. 
Pode-se visitar a Casa de Pedra do “Gaudí brasileiro” 
no número 38 da Rua Herbert Spencer de Paraisópolis. 
Precisa ser agendado, basta ligar para (11) 3773-7135.

hoUSe oF STone

estevão Silva da conceição, born in Santo estevão, in 
the state of bahia, never finished elementary school and 
migrated to São paulo in search of better living conditions. 
he worked as a night watchman for construction sites and 
worked assembling iron structures and in civil construction 
for ten years. he began building his own home in the 
shantytown of paraisópolis (Sp), one of the capital city's 
most populated communities. his work, which even boasts 
a parque Güell style garden, attracted the attention of the 
organizers of Gaudí's 150th anniversary celebration. In 
2002, the man from bahia set off for Spain to take part in 
the festivities and even starred in a documentary directed by 
brazilian Sergio oksman that was broadcast on a Spanish 
cable TV channel, odisséia. The most incredible part of the 
story is that the man, who had never heard of the catalan 
architect, had built something so close to his style. You can 
visit the "brazilian Gaudí's" house of Stone, located at 38 
herbert Spencer Street in paraisópolis. First you need to 
schedule a visit by calling (+55-11) 3773-7135.
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CASA DA FLÔR

casa Da FLÔr
Em 1912, Gabriel Joaquim dos Santos começou a 
construir, com muita difi culdade, a sua própria casa na 
cidade de São Pedro da Aldeia – RJ. Era um homem de 
origem simples, semianalfabeto, trabalhador das salinas 
da região, fi lho de um ex-escravo e de uma índia, que 
nunca sequer abriu um livro de arte em sua vida. Onze 
anos depois do início da construção da casa, Gabriel 
começa o embelezamento utilizando como material o 
lixo abandonado. Ele atribui a decoração da casa a um 
sonho que teve em que decorava a sala com fl ores. 
Andava pelas ruas, catando tudo o que via pela frente, 
geralmente objetos sem uso para a grande maioria das 
pessoas. Apesar da difi culdade de enxergar, não parou de 
ornamentar a casa até a sua morte em 1985, aos 93 anos. 
A Casa da Flôr como fi cou conhecida, é considerada uma 
obra prima e foi tombada pelo Instituto Estadual de 
Patrimônio Cultural do Rio de Janeiro. Hoje quem cuida 
da manutenção da casa é o sobrinho-neto do artista, que 
mora ao lado. Para visitar a casa é preciso ir de táxi, pois 
o acesso é difícil e é uma área pobre, contrastando com 
o glamour de Búzios e Arraial do Cabo, cidades vizinhas. 
Poucas pessoas, até mesmo as da região, conhecem esta 
obra, esquecida no tempo e praticamente abandonada, 
necessitando urgentemente de restauração. 

hoUSe oF The FloWer

In 1912, Gabriel Joaquim dos Santos began to build, 
with great difficulty, his own home in the town of São 
pedro da Aldeia – rJ. he was a simple, semi-literate 
man who worked in the region's salt mills, the son of 
an ex-slave and an Indian, and never opened an art 
book in his life. eleven years after beginning to build 
his house, Gabriel began beautifying it using material 
abandoned in the trash. he attributes the home's 
decoration to a dream he had in which he decorated 
the living room with flowers. he would walk the streets, 
picking up everything he found, mostly objects that 
are useless for most people. despite his failing sight, 
he never stopped, decorating the house until his death 
in 1985, at the age of 93. The house of the Flower, as 
it came to be known, is considered a masterpiece and 
has been declared part of the state of rio de Janeiro's 
cultural heritage. nowadays, the artist's great-nephew, 
who lives next door, is in charge of maintaining the 
house. In order to visit the house, you need to take a 
taxi, since access is tricky and the area is economically 
poor, in contrast with the glamour of the neighboring 
cities of búzios and Arraial do babo. Few people, even 
those from the region itself, are aware of this work of 
art, forgotten in time and practically abandoned. 
It is in urgent need of restoration.

La Maison picassiette, 
na FranÇa
Em 1928, o coveiro Raymond Isidore (1900 - 1964), 
adquiriu 4000 metros quadrados de terra e começou a 
construir sua casa em Chartres, na França. Trabalhava 
à noite e nos fi nais de semana e, em um ano, seu 
pequeno repouso estava pronto. Porém, foi em 1937 
que Isidore começou a revestí-la com cerâmicas e vidros 
quebrados, sem nunca sequer ter ouvido falar na técnica 
de mosaico. Todo esse trabalho só teve fi m com a sua 
morte, em 1964. Em 1981, La Maison Picassiette foi 
considerada patrimônio histórico.

 lA MAISon pIcASSIeTTe, 
In FrAnce

In 1928, gravedigger raymond Isidore (1900-1964), 
purchased 4,000 m2 of land and began building his 
home in chartres, France. he worked on it at night 
and on the weekends, and after a year his tiny dwelling 
was ready. however, it was in 1937 that Isidore began 
covering it with broken ceramics and pieces of glass, 
without ever having heard of mosaic techniques. 
The work would only come to an end upon his 
death in 1964. In 1981, "la Maison picassiette" 
was declared part of the cultural heritage.

LA MAISON PICASSIETE
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VILA DO FRASCO

viLa Do Frasco, na caLiFórnia
A Grandma Prisbrey's Bottle Village, Vila do Frasco, 
localiza-se no Vale de Simi (Califórnia - USA). Tressa 
Prisbrey, começou a construí-la em 1956, aos 60 anos, 
trabalhou em seu projeto até 1981. A casa é toda 
decorada com fundo de garrafas de vidro, lápis, canetas 
e demais “sucatas”. Infelizmente foi muito danifi cada 
devido ao terremoto de Northridge, em 1994.

  

JarDins De conchas, 
na austrÁLia
Criado pela Deputada Iris Howe, que iniciou o Gardens 
Shell, em 1952, cobrindo um par de botas de borracha 
com cimento e conchas, até que criou os jardins. Bem 
lúdico, espalha pelo quintal peças infantis como um 
cogumelo gigante, cisne, gruta samambaia e muitos 
outros que fazem deste um lugar encantador. O Milicent 
Shell Garden é agora propriedade de Don & Salmon 
Ailsa, que comprou a propriedade da Sra. Howe em 1972.

torres De Watts, 
na caLiFórnia 
Tal como acontece com a maioria das pessoas que vivem 
há 90 anos, o homem que construiu as torres tinha uma 
longa história para contar. Incluindo o seu nascimento 
na Itália, sua imigração aos 15 anos para a América e sua 
jornada para viver no Ocidente. Sua ideia era construir 
algo duradouro - algo para o povo apreciar. Esta visão 
resultou nas Torres Watts. Simon Rhodia construiu 
seu sonho com todos os tipos de materiais reciclados - 
cerâmica, vidro, aço estrutural e conchas. Quando ele 
deixou a construção, aos 79 anos, ele havia desenvolvido 
17 estruturas, incluindo várias torres. Uma é de 99,5 
metros de altura que ele construiu e decorou usando 
um cinto de segurança igual aos usados para 
a limpeza de janelas em edifícios.

boTTle VIllAGe, In cAlIFornIA

"Grandma prisbrey's bottle Village" is located in Simi 
Valley, california, USA. Tressa prisbrey began building 
it in 1956, at the age of 60, and worked on her project 
until 1981. The house is completely decorated with glass 
bottles, pens, pencils and other "scrap". Unfortunately, 
it was severely damaged by the northridge earthquake 
in 1994.

  

Shell GArden, In AUSTrAlIA

created by Senator Iris howe, who began the Shell 
Garden in 1952, when she covered a pair of rubber 
boots with cement and shells, an act that would lead 
to the creation of the gardens, which cover 1/3 acre. 
extremely playful, the yard is filled with childlike 
works like a giant mushroom, a stork, a fern grotto and 
many others that lend this place its unique charm. The 
Milicent Shell Garden is now owned by don & Salmon 
Ailsa, who bought the property from Ms. howe in 1972.

WATTS ToWerS, In cAlIFornIA 

like most people who have lived for 90 years, the man 
who built the Watts Towers had a long story to tell. It 
included his birth in Italy, his immigration at the age 
of 15 to America, and his journey to the West.  his idea 
was to build something that would last, something 
people could appreciate. This vision resulted in the 
Watts Towers. rodia Watts built his dream from all 
sorts of recycled materials - ceramics, glass, structural 
steel and shells. When he stopped building them at the 
age of 79, he had created 17 structures, including several 
towers. one is 99.5 meters tall, which he built and 
decorated while wearing a safety harness like the ones 
used to wash the windows of skyscrapers.

TORRE DE WATTS

JARDINS DE CONCHAS
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iLuMinaDos
enlIGhTened

A palavra abajur vem do francês “abat-jour”. Abat 
signifi ca sombra e Jour, dia. Os franceses criaram essas 
luminárias para diminuir a intensidade de luz dos 
ambientes. Assim, cheio de charme europeu, surgiu o 
abajur. Acabou tornando-se o queridinho da decoração 
francesa, haja vista os belos exemplos criados durante o 
movimento Art Noveau. Hoje, além de útil, é uma peça 
de decoração curinga nos projetos de interiores.

Já os lustres, geralmente grandes, servem para iluminar 
maiores espaços, como salas de jantar e estar. 
As luminárias, mais modernas, são da mesma família 
dos abajures, servem para iluminar partes de ambientes 
ou criar um clima de penumbra. Use e abuse destes 
iluminados itens e traga a luz para dentro de sua casa.

Abajur, the word for table lamp in portuguese, comes 
from the French word, "abat-jour." Abat means shadow, 
Jour, day. The French created this style of lamp to 
reduce the intensity of light in an environment. That 
was how this charming decorative piece came about. 
It ended up becoming the most beloved piece of French 
decoration. consider the beautiful examples created 
during the Art noveau movement. currently, besides 
being useful, they are the perfect "go anywhere" pieces 
in interior design.

For their part, ceiling lights, which are generally large, 
are better for lighting large spaces like dining and 
living rooms. light fixtures of the more modern variety 
belong to the same family as table lamps and are used 
to light parts of an environment or create a dimmer 
feeling. don't be afraid of using these enlightened 
objects to bring more light into your house.

DECOR DESIGN

EMPÓRIO LA POLTRONA
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STUDIO CASA

PLANO DE LUZ

METAL NOBRE

PLANO DE LUZPLANO DE LUZ

ARTESANIA ACTUAL

6F

6F

REGINEZ

PLANO DE LUZ
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semeNTes 
Do arQUiTeTo 

soBeraNo
SeedS OF WISdOM FROM 

OUR SOVeReIGN ARCHITeCT

OSCAR NIEMEYER, 103 ANOS, 
O PAI DA ARQUITETURA 
NACIONAL, PERMANECE 

ATIVO E EM PERFEITA 
SAÚDE MENTAL. O HOMEM 

QUE DESENHOU BRASÍLIA 
E ENSINOU O MUNDO A 

ENXERGAR AS CURVAS 
BRASILEIRAS NÃO SOMENTE 

PELAS BELAS FORMAS 
DA NATUREZA E DAS 

MULHERES, É O MAIOR 
MESTRE VIVO DA ARTE E 
DA CULTURA NACIONAL. 

NO SEU APARTAMENTO, EM 
IPANEMA, ELE VIVE UMA VIDA 
CARIOCAMENTE TRANQUILA, 

AO LADO DA ESPOSA VERA 
LÚCIA CABREIRA, COM QUEM 

SE CASOU AOS 98 ANOS.

103-YeAR-OLd OSCAR NIeMeYeR, 
A FATHeR FIGURe OF BRAZILIAN 

ARCHITeCTURe, ReMAINS 
ACTIVe ANd peRFeCTLY LUCId. 

THe MAN WHO deSIGNed THe 
CITY OF BRASÍLIA ANd TAUGHT 
THe WORLd TO See BRAZILIAN 

CURVeS IN MORe THAN JUST 
THe BeAUTIFUL SHApeS OF 

NATURe ANd WOMeN, IS THe 
GReATeST LIVING MASTeR 

OF THe NATION’S ART ANd 
CULTURe. IN HIS ApARTMeNT, 

IN IpANeMA, He LeAdS A 
TYpICALLY RIO de JANeIRO 

CALM LIFe WITH HIS WIFe VeRA 
LÚCIA CABReIRA, WHO He 

MARRIed AT THe AGe OF 98.
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Algumas vezes por semana ele vai até o seu escritório em 
Copacabana e ocasionalmente em eventos especiais, como o 
lançamento do livro As Igrejas de Oscar Niemeyer, noite de 
festa no Rio que aconteceu um dia antes do nosso encontro. 
Encontro? Sim! Oscar Niemeyer recebeu a jornalista Caroline 
Scharlau, em sua residência, às 19 horas do dia 24 de agosto 
de 2011. Por intermédio de Silber Silveira, sócio da empresa 
Parma Móveis, associada ABIMAD, os arquitetos Oscar 
Niemeyer e seu bisneto Paulo Sérgio Niemeyer concederam 
entrevista exclusiva à Revista HALL ABIMAD em um dia 
especial, cheio de emoções, principalmente para a jornalista 
interlocutora desta matéria.

O grande mestre, já pequenino por conta da idade, continua 
grandioso em suas ideias, lembranças e criações. Calmamente 
sentado em sua sala de estar, decorada com simplicidade e 
traços de seus desenhos a mão livre pintados pelas paredes, 
ele esboça sorrisos singelos do homem que criou e viveu 
intensamente. A sala também é rodeada por algumas 
poltronas “Oscar”, desenhadas por Sérgio Rodrigues em 
homenagem ao amigo de longa data.

O bisneto senta-se ao lado do bisavô e começa a falar de 
trabalho, do novo projeto que está por vir. A jornalista senta-
se ao lado do mestre e começa a escutar. Para quem está 
de fora, observar a conversa dos dois tentando entender o 
assunto tratado, é como estar em um fi lme, uma história de 
fi cção. Imaginar que após quatro gerações a veia artística 
continua mais presente do que nunca na família e presenciar 
o encontro destas gerações tão distantes na linha do tempo, 
é um privilégio e uma honra. Paulinho, como carinhosamente 
é chamado pela família e amigos, trabalha ao lado do bisavô, 
Dindinho, como ele se refere a Oscar Niemeyer. Paulo Sérgio 
Niemeyer parece ter herdado não só o sobrenome, não só 
a simpatia, não só a mente aberta para novas ideias, mas 
também o traço, o talento e o olhar de vanguarda que o 
bisavô propôs em sua obra genial.
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Several times a week he goes to his office in 
Copacabana, and occasionally appears at special 
events like the release of the book As Igrejas de Oscar 
Niemeyer (Oscar Niemeyer’s Churches), a festive night 
in Rio that took place the day before we met. 
A meeting? Yes! Oscar Niemeyer welcomed journalist 
Caroline Scharlau into his home at 7 pm on August 24, 
2011. Through arrangements made by Silber Silveira, 
one of the owners of ABIMAd member company 
parma Movies, architects Oscar Niemeyer and his great 
grandson paulo Sérgio Niemeyer gave an exclusive 
interview for ABIMAd’s HALL magazine on a special 
day filled with emotions, especially for the journalist 
writing this article.

The great master, who is physically smaller on account 
of his age, still looms large in his ideas, memories and 
creations. Calmly seated in his living room that is 
decorated simply and with the lines of his freehand 
drawings painted on the walls, he also sketched many 
charming smiles, expression of a man who has led an 
intensely creative life. The living room is also filled with 
several “Oscar” armchairs, designed by Sérgio Rodrigues 
in honor of his old friend.

His great grandson sits down beside him and begins 
by talking about current jobs, about the new project in 
the works. The journalist sits down next to the master 
and starts listening. For an outsider, watching the two 
talking and trying to understand the subject matter, it’s 
like being in a film, a piece of fiction. Imagining that 
after four generations, the artistic vocation is more 
present than ever in the family, and to witness the 
meeting of these generations, as distant as they are on 
the timeline, is a privilege and an honor. “paulinho”, 
as he is affectionately known by his family and 
friends, works side by side with his great grandfather, 
“dindinho,” which is what they, in turn, call Oscar 
Niemeyer. paulo Sérgio Niemeyer appears to have 
inherited more than just the surname, the friendliness 
and the open mind of his great-grandfather, but also 
the sense of movement, talent and the vanguard way of 
looking at things that he proposed in his brilliant work.

o GraNDe 
mesTre, JÁ 
peQUeNiNo 
por CoNTa 
Da iDaDe, 
CoNTiNUa 
GraNDioso 
em sUas 
iDeias, 
lemBraNÇas 
e CriaÇÕes. 

THe GReAT MASTeR, WHO IS 
pHYSICALLY SMALLeR ON  ACCOUNT 
OF HIS AGe, STILL LOOMS LARGe 
IN HIS IdeAS, MeMORIeS ANd 
CReATIONS. 
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O BISNETO, PAULO SÉRGIO NIEMEYER, TEM O 
CUIDADO DE MANTER O DESENHO ORIGINAL 
DO BISAVÔ PARA CADA NOVO PROJETO E 
PESSOALMENTE CUIDA PARA QUE A EXECUÇÃO 
DAS OBRAS MANTENHA-SE FIEL, EXATAMENTE 
COMO OSCAR NIEMEYER GOSTARIA QUE FOSSE.

THe GReAT-GRANdSON, pAULO SÉRGIO NIeMeYeR, IS 
CAReFUL TO MAINTAIN HIS GReAT-GRANdFATHeR’S 
ORIGINAL dRAWING FOR eACH NeW pROJeCT ANd 
peRSONALLY TAKeS CARe TO MAKe SURe THe WORKS 
ReMAIN LOYAL TO THe WAY OSCAR NIeMeYeR 
WOULd LIKe THeM TO Be.

MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA DE NITERÓI

CATEDRAL DE BRASÍLIA

MUSEU NACIONAL HONESTINO GUIMARÃES, EM BRASÍLIA
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Os dois parecem ter a sintonia perfeita. Os rabiscos e 
criações do mestre, que continua perfeitamente lúcido 
e criando como sempre, são levados à prancheta pelo 
arquiteto Paulo Sérgio Niemeyer. O bisneto tem o 
cuidado de manter o desenho original do bisavô para 
cada novo projeto e pessoalmente cuida para que a 
execução das obras mantenha-se fi el, exatamente como 
Oscar Niemeyer gostaria que fosse.

Além disso, Paulo Sérgio Niemeyer, que não sossega, 
administra seu próprio escritório de arquitetura onde 
cria projetos autorais: projeta obras, desenha móveis 
e hoje dedica-se a uma mostra que promete agitar 
o mundo da arquitetura, do design de interiores 
e da decoração nacional. Trata-se de um salão de 
tendências, de lançamentos e de contemplação do 
design: belo e funcional. A mostra será em Ipanema 
em um andar inteiro de um centro comercial localizado 
em área nobre, privilegiada com vista para o Cristo 
Redentor. As obras do local estão a todo o vapor. 
O Spazio Ipanema será inaugurado em outubro no 
melhor estilo Bossa Nova.

Encerrados os assuntos de trabalho entre bisavô e 
bisneto, é hora de iniciar a entrevista. A jornalista inicia 
o bate papo. Não há como descrever este encontro, 
sublime seria o adjetivo mais adequado. Portanto, 
o melhor é ler e crer que os gênios realmente são 
eternos. As palavras falam por si só. Acompanhe.

The two seem to be perfectly in tune with each other, with the 
sketches and creations of the master, who is as completely lucid 
and creative as always, being taken to the drawing board by 
architect paulo Sérgio Niemeyer. The great-grandson is careful 
to maintain his great-grandfather’s original drawing for each 
new project and personally takes care to make sure the works 
remain loyal to the way Oscar Niemeyer would like them to be.

In addition, paulo Sérgio Niemeyer, who doesn’t stand still, 
runs his own architectural firm, where he creates projects of 
his own: he plans buildings, designs furniture and is currently 
dedicating himself to a show that is sure to stir up the world of 
architecture, interior design and Brazilian decoration. It will be 
a salon to show off trends, new products and to contemplate 
design: the combination of beauty and functionality. The show 
will be in Ipanema on an entire floor of a shopping center 
located in a high-class neighborhood, with a splendid view of 
Christ the Redeemer statue. Work on the locale is going at full 
steam. The Spazio Ipanema will be inaugurated in October in 
the best Bossa Nova style.

Now that we’re up to date on current work by great-grandfather 
and grandson, it’s time to begin the interview. The journalist 
begins the conversation. It would be impossible to describe the 
meeting - sublime might be the most appropriate adjective. 
Therefore, it’s better to just read and believe that geniuses are 
truly immortal. The words will speak for themselves. Read on.

O PALÁCIO DO PLANALTO, EM BRASÍLIA
CONGRESSO NACIONAL, EM BRASÍLIA

MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA, EM SÃO PAULO
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HALL - O senhor contribuiu muito para o 
desenvolvimento da profissão de arquiteto,  

fez escola, ensinou as pessoas a pensarem  
arquitetura. E o que a arquitetura lhe ensinou?

Oscar Niemeyer - A Arquitetura me ensinou, de modo 
instigante, a buscar sempre a forma nova, a solução mais 

surpreendente e a enfrentar os desafios muitas vezes  
lançados pelos problemas construtivos.

 

HALL -  O senhor continua vivenciando a arquitetura  
no seu dia a dia? Quais são os seus projetos atuais?

Oscar Niemeyer - É claro... Entre os meus projetos mais 
recentes é possível destacar: dentre os já construídos, 

o Centro Internacional Oscar Niemeyer, em Avilés 
(na Espanha). Em construção, uma torre destinada à 

expansão da TV digital em Brasília, um centro musical 
desenhado para Rosário (Argentina), o conjunto principal 

de edifícios que integram a Universidade Latino-
Americana (UNILA), em Foz do Iguaçu. Em fase final de 
elaboração, um centro administrativo para uma grande 
cidade brasileira, um moderno estádio de futebol, uma 

igreja (mais uma vez...) para Minas Gerais, que, em 
uma reedição de meu livro recente As Igrejas de Oscar 
Niemeyer (publicado pela Ed. Nosso Caminho), poderá 

nele figurar. 

HALL – You have contributed so much to developing 
the architect’s profession, you have taught people  
to think about architecture. What has architecture 
taught you?

Oscar Niemeyer – Architecture has taught me, in a 
thought provoking way, to always seek out a new way, 
the most surprising solution, and to face challenges that 
are oftentimes thrown at you by building dilemmas.

 

HALL – Are you still working with architecture in your 
daily life? Tell me a little about your current projects.

Oscar Niemeyer – Of course… Among my most recent 
projects, I can mention: the Centro Internacional Oscar 
Niemeyer, in Avilés, Spain, has already been completed. 
Currently under construction is a tower that will be 
used for expanding digital TV in Brasília, a music center 
designed for Rosário, Argentina, the main group of 
buildings for the Latin American University (UNILA), 
in Foz do Iguassu. And in the final development stages, 
is a business center for a large Brazilian city, a modern 
football stadium, a church (once again...) for the state 
of Minas Gerais, which might be included in the next 
edition of my recent book Oscar Niemeyer’s Churches 
(published by Nosso Caminho).

          Com a palavra, osCar Niemeyer         I pASS THe WORd TO OSCAR NIeMeYeR
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HALL – How do you see current architecture in Brazil? 
And the schools, are they well prepared?

Oscar Niemeyer – There are many talented and 
competent architects in our country. The schools 
of architecture need to train people for 
the profession to loosen up and to know 
how to use their creative intuition.

 

HALL – The way you see it, what 
is the architect’s true role?

Oscar Niemeyer – It rests in not only serving human 
needs (contemplated in a specific building program), but 
also in creating moments of beauty associated with the 
insertion of volumes in space, in short, what I generally 
call the architectural spectacle.

 

HALL – What is your greatest dream, 
in life and in your profession?

Oscar Niemeyer – The appearance of a society with 
greater solidarity and brotherhood, where social 
disparities are eliminated and where the great 
architectural projects – schools, museums, cultural 
centers, libraries – are more easily reachable by common 
citizens, that they can be built and widely used.

 

HALL - Qual a sua visão sobre a arquitetura atual 
no Brasil? E as escolas estão bem preparadas?

Oscar Niemeyer - Existem muitos arquitetos 
talentosos e competentes em nosso país. 

As escolas de arquitetura devem qualifi car as 
pessoas vocacionadas à profi ssão a liberarem e 

saberem utilizar a sua intuição criadora.

HALL - No seu ver, qual é o 
verdadeiro papel do arquiteto?

Oscar Niemeyer - Esse reside não apenas em 
atender às necessidades humanas (contempladas 
em um determinado programa construtivo), mas 

também em criar momentos de beleza associados 
à inserção de volumes no espaço, em suma, ao que 

costumo denominar de espetáculo arquitetural.

 

HALL - Qual o seu maior sonho, 
na vida e na profi ssão?

Oscar Niemeyer - O de surgir uma sociedade 
mais solidária e fraternal, onde as disparidades 

sociais sejam eliminadas e onde os grandes 
projetos arquiteturais - escolas, museus, centros 

culturais, bibliotecas -, de maior alcance para 
o cidadão comum, possam ser construídos e 

amplamente utilizados.

          Com a palavra, osCar Niemeyer         I pASS THe WORd TO OSCAR NIeMeYeR
“AS ESCOLAS DE ARQUITETURA DEVEM 

QUALIFICAR AS PESSOAS VOCACIONADAS 
À PROFISSÃO A LIBERAREM E SABEREM 
UTILIZAR A SUA INTUIÇÃO CRIADORA.”

“THe SCHOOLS OF ARCHITeCTURe Need 
TO TRAIN peOpLe FOR THe pROFeSSION TO 

LOOSeN Up ANd TO KNOW HOW TO USe 
THeIR CReATIVe INTUITION.”
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HALL - Qual foi a infl uência do seu bisavô na sua formação?  

Paulo Sérgio Niemeyer - Tenho certeza de que foi 
fundamental. Nunca vi projetos e trabalhos tão marcantes 
como os de Oscar Niemeyer - para mim o maior arquiteto 
do mundo, de todos os tempos. Tenho grande orgulho de 
ser seu bisneto e sempre me impressionou a criatividade 
manifestada em seus projetos; quando achávamos estar 

tudo pronto, ele vinha com outra ideia melhor, 
sempre surpreendendo com as suas soluções fora 

do comum, reveladoras de seu poder de invenção.

 

HALL - Você tem o desenho muito parecido 
com o do seu bisavô. Você atribui isso à 

infl uência dele em sua carreira ou ao DNA?

Paulo Sérgio Niemeyer - O desenho é diferente, mas me 
inspiro no trabalho dele ao projetar um prédio. A infl uência 

é óbvia, quando percebo que a curva está presente, e tenho a 
vontade de fazer um projeto marcante, que cause surpresa. 

O projeto, como ele diz, “tem que ter leveza e causar espanto.” 
Não consigo, por mais que sentisse necessário, afastar-me 

dessa orientação - uma verdadeira lição de arquitetura.

 

HALL - Hoje você trabalha em parceria com 
seu bisavô, como funciona esse processo?

Paulo Sérgio Niemeyer - Trabalho com ele no seu escritório 
e tenho um em Ipanema. Divido o meu dia entre os dois e 

acompanho a rotina do Oscar, estando ao seu lado, o que a 
meu ver não tem preço; além dele ser um grande arquiteto, 
é um ser humano maravilhoso. Uma das coisas de que mais 

me orgulho é essa vivência no dia a dia, que tive a sorte e 
prazer de ter, inclusive morando com ele por oito anos.

HALL – What influence did your 
great-grandfather have on your education?  

paulo Sérgio Niemeyer – I am absolutely certain he was of 
fundamental importance. I have never seen such striking 
designs and work as those by Oscar Niemeyer – for me, he’s 
the world’s greatest architect, of all time. I am immensely 
proud to be his great-grandson and I’ve always been 
impressed with the creativity expressed in his projects; 
whenever we think everything’s done, there he is with 
a better idea, he’s always surprising you with his 
uncommon solutions, revealing his inventive force.

HALL – Your drawings are very similar to those of your 
great-grandfather. Would you attribute that to his influence 
on your career, or to dNA?

paulo Sérgio Niemeyer – My drawing style is different, but 
I’m inspired by his work when I’m designing a building. The 
influence is obvious, when I see that curves are always present, 
and that I always want to create a striking project, one that 
surprises. As he puts it, plans “must have lightness and make 
an impression.” No matter how necessary I might think it is to 
differentiate my work, I can’t get away from this guidance as a 
true lesson in architecture.

HALL – You’re currently working in collaboration 
with your great-grandfather. How does that work?

paulo Sérgio Niemeyer – I work with him in his office, and I 
have my own in Ipanema. I spend my day at both and follow 
Oscar’s daily routine, standing beside him. The way I see it, this 
is priceless; besides being a great architect, he’s a marvelous 
human being. One of the things I’m most proud of is the daily 
experience that I’ve been lucky enough to enjoy. I even lived 
with him for eight years.

Com a 
palavra, 
paUlo sÉrGio 
Niemeyer

NOW, SOMe 
WORdS FROM 
pAULO SÉRGIO 

NIeMeYeR
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HALL – Tell me about your current projects. 

paulo Sérgio Niemeyer – We are currently working on 
the Luís Carlos prestes Memorial in the city of porto 
Alegre and have just begun construction. I have been 
enthusiastically following the work on the Caminho 
Niemeyer, a large and very interesting project. Located 
on Niterói’s waterfront, it includes a variety of buildings 
like the Niterói Community Theater, the headquarters 
for the Oscar Niemeyer Foundation, Torre Restaurante, 
the boat station, a convention center, and others. There’s 
another project I’m really interested in, which is perhaps 
the one that most pleases me now: it’s the one I designed 
for Limeira, in the state of São paulo. The sports school 
park of Limeira includes a multi-purpose stadium with a 
capacity for 7,500 people. It can be adapted for shows, 
with a capacity of 10,000. The gymnasium includes a 
restaurant connected by a beautiful canopy, the track 
stadium for 3,500 people, a public school for 600 students 
and an auditorium for 600 people. In this complex, the 
swimming venue stands out, also for an audience of 3,500, 
and which will include all the equipment necessary for 
organizing cutting edge international competitions. I’m 
also taking part in an intense partnership with Makhohl 
Arquitetura, with my father Walter Makhohl – responsible 
for the CÉUS (Unified education Centers) in São paulo, as 
well as the beautiful project for the Tiradentes hospital, 
also in São paulo. Finally, I am greatly satisfied with my 
work at Spazio Ipanema, where I created several spaces 
to put together the environment and also implanted part 
of my office. My friend, Silber Silveira, came up with the 
space and we are putting the following ideas into practice: 
a democratic space for exhibitions and debuts of new, 
cutting edge products.

 

HALL – And you also design furniture? Tell us about that.

paulo Sérgio Niemeyer – It’s fascinating work. every day 
I get a new idea for a product; sometimes I dream about 
them. Whenever I can, I associate the most modern 
technology to my furniture or other products we come up 
with. By the start of 2012, we will be launching three more 
products created and developed in our firm.

 HALL - Quais são seus projetos atuais? 

Paulo Sérgio Niemeyer - Atualmente estamos desenvolvendo 
o Memorial Luís Carlos Prestes em Porto Alegre e iniciando 

os trabalhos. Acompanho com entusiasmo as obras do 
Caminho Niemeyer, projeto grande e muito interessante. 

Situado na orla de Niterói, ele compreende diversos prédios 
como o Teatro Popular de Niterói, a sede da Fundação Oscar 

Niemeyer, a Torre Restaurante, a estação das barcas, um 
centro de convenções, entre outros. Há um projeto pelo 

qual tenho muito interesse, que talvez mais me agrade hoje 
em dia: é o que projetei para Limeira, no estado de São 

Paulo. O parque escola de esportes de Limeira é composto 
de um ginásio poliesportivo para 7.500 pessoas. É reversível 

para shows, com capacidade de 10.000 pessoas. Abrange 
um restaurante ligado por uma bela marquise ao ginásio, o 

estádio de atletismo para 3.500 pessoas, uma escola pública 
para 600 alunos e um auditório para 600 pessoas. Nesse 

complexo sobressai o ginásio de natação para um público de 
também 3.500 pessoas, prevendo-se todos os equipamentos 

necessários à realização de competições internacionais de 
ponta. Desenvolvo ainda uma parceria intensa e sociedade 

na Makhohl Arquitetura com meu pai Walter Makhohl – 
responsável pelos CÉUS de São Paulo e pelo belo projeto do 

hospital de Tiradentes, também localizado em São Paulo. 
Por fi m, tenho tido grande satisfação em realizar o Spazio 

Ipanema, onde criei alguns espaços para compor o ambiente 
e ainda implantei parte do meu escritório. Meu amigo 

Silber Silveira idealizou o espaço e estamos colocando tais 
ideias em prática: um espaço democrático para exposições e 

lançamentos de produtos atuais e de vanguarda.

 

HALL - Você também desenha móveis? 
Fale deste trabalho.

Paulo Sérgio Niemeyer - É um trabalho fascinante. Todo 
dia tenho um produto novo na cabeça; às vezes sonho com 

eles e, sempre que posso, associo a tecnologia mais moderna 
aos meus móveis ou a outros produtos por nós concebidos. 
Até o início de 2012 estaremos lançando mais três produtos 

idealizados e detalhados em nosso escritório.

“QUANDO ACHÁVAMOS ESTAR 
TUDO PRONTO, ELE (OSCAR 

NIEMEYER) VINHA COM OUTRA 
IDEIA MELHOR, SEMPRE 

SURPREENDENDO COM AS 
SUAS SOLUÇÕES FORA DO 

COMUM, REVELADORAS DE 
SEU PODER DE INVENÇÃO.”

“WHeNeVeR We THINK eVeRYTHING’S 
dONe, THeRe He IS WITH A BeTTeR 

IdeA, He’S ALWAYS SURpRISING YOU 
WITH HIS UNCOMMON SOLUTIONS, 

ReVeALING HIS INVeNTIVe FORCe.”

HALL - Você também desenha móveis? 
Fale deste trabalho.

É um trabalho fascinante. Todo 
dia tenho um produto novo na cabeça; às vezes sonho com 

eles e, sempre que posso, associo a tecnologia mais moderna 
aos meus móveis ou a outros produtos por nós concebidos. 
Até o início de 2012 estaremos lançando mais três produtos 

idealizados e detalhados em nosso escritório.
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veRsalles liNe by gReeN house

green house Móveis will be taking advantage of summer being 
around the corner to launch its versalles line, which includes 
an armchair and a dinner table with stainless steel bases. The 
armchair is covered with an anti-microbial treated fabric designed 
to stand up to foul weather. For its part, the table has a glass top 
and is 2.2 meters wide. both are available in the following colors: 
white, khaki and black.

around the corner to launch its versalles line, which includes 
an armchair and a dinner table with stainless steel bases. The 
armchair is covered with an anti-microbial treated fabric designed 
to stand up to foul weather. For its part, the table has a glass top 
and is 2.2 meters wide. both are available in the following colors: 
white, khaki and black.

pUFF da sTUdio Casa
A Studio Casa, do arquiteto e designer Eduardo 
Mourão, apresenta a Banqueta British Concept. 
O lançamento segue o padrão da marca, como 
a confecção manual e o acabamento impecável.

puFF by sTudio Casa

studio Casa, by architect and designer 
eduardo Mourão, presents the british 
Concept stool. The new product follows 
the brand’s usual high standards of hand 
crafting and impeccable finish.

linHa versalles da Green HoUse
A Green House Móveis aproveita a proximidade do verão para 
lançar a Linha Versalles, composta por poltrona e mesa de jantar, 
com estrutura em aço inox. A poltrona é confeccionada com tela 
contendo tratamento antimicrobiano, feita para resistir 
às intempéries da natureza. Já a mesa tem tampo de vidro com 
2,20 metros de largura, ambas nas cores: branco, caqui e preto.

www.greenhousemoveis.com.br

www.studiocasa.com.br

reCÉM CHeGados
NeW aRRivals
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Table aNd sTools by laCasa desigN

The Callera high table and stools are being released this 
semester to complete a line that arrived at the beginning 
of the year. Manufactured with sling fabric, the stool can 
be ordered in different colors of aluminum and fabric. 

www.polodesign.ind.br

www.lacasadesign.com.br

Mesa e banQUeTas laCasa desiGn
A mesa alta e banquetas Callera estão sendo lançadas neste 
semestre para completar a linha que chegou no início do ano. 
Confeccionadas em tela Sling, a banqueta pode ser encomendada 
em diferentes tonalidades de alumínio e tela.

soFa by polo desigN

Made out of 100% reforested eucalyptus wood 
that is FsC certified, this sofa’s back features 
italian straps and the seat has bonnel springs. 
it has an aluminum base. 

soFá da polo desiGn
Estruturado em madeira 100% de eucalipto 
de refl orestamento, certifi cado pelo FSC, o sofá 
possui encosto com percintas italianas e assento 
com molas Bonnel. A base é em alumínio.
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FioNa aRMChaiR by aRTisaN

The Fiona armchair is artisan’s latest addition 
to its well respected line of chairs. available in choices 
that feature tiny feet and a rotating base, the Fiona 
armchair was designed to have stylish curves that 
combine comfort and design. in the photo, the model 
has been covered with an orange indian fabric.

www.artisan.ind.br

nova linHa donaFlor MobÍlia
A Donafl or Mobília traz novidades onde o mínimo 
é o máximo. Design e cores bem exploradas fazem 
parte deste novo conceito e a linha Estrelícia é prova. 
Indicada para áreas externas pois tem estrutura em 
alumínio e tecido impermeável, ambos em diversas cores.

NeW liNe by doNaFloR MobÍlia 

donaflor Mobília is presenting new products where 
the minimal is maximized. Well thought out design and 
colors are part of this new concept, of with the estrelícia 
line is proof. Recommended for outdoor areas, since they 
have an aluminum base and waterproof fabric, both 
in a variety of colors.

www.donafl ormobilia.com.br

polTrona Fiona da arTisan
A Poltrona Fiona é o novo lançamento da Artisan para a sua 
linha tradicional de poltronas. Disponível nas opções com base 
pé palito e base giratória, a Poltrona Fiona foi desenvolvida 
buscando manter o estilo em curva, alinhando conforto e 
design. Na foto, o modelo foi revestido com uma manta 
alaranjada de origem indiana.

nova linHa donaFlor MobÍlia
A Donafl or Mobília traz novidades onde o mínimo 
é o máximo. Design e cores bem exploradas fazem 
parte deste novo conceito e a linha Estrelícia é prova. 
Indicada para áreas externas pois tem estrutura em 
alumínio e tecido impermeável, ambos em diversas cores.

NeW liNe by doNaFloR MobÍlia 

donaflor Mobília is presenting new products where 
the minimal is maximized. Well thought out design and 
colors are part of this new concept, of with the estrelícia 
line is proof. Recommended for outdoor areas, since they 
have an aluminum base and waterproof fabric, both 

polTrona Fiona da arTisan

www.dunectar.com.br

Rug by du NeCTaR 

du Nectar is presenting its new line of 
decorative rugs, including the Rose model, 
in Jacquard. With unique style, the prints 
lend an extremely sophisticated and 
comfortable feel to any environment. 

TapeTe dU neCTar 
A Du Nectar apresenta a sua nova linha de 
tapetes para decoração, lançando o modelo 
Rose em Jacquard. Com estilo único, 
as estampas transmitem ao ambiente 
muita sofi sticação e conforto.
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www.decorville.com.br 

Móveis deCorville
Os móveis fazem parte da Coleção Boulevard, 
seguindo o estilo provençal. É uma linha de 
produtos sofi sticados e que agrega requinte 
aos ambientes.

FuRNiTuRe by deCoRville

This furniture is part of the boulevard Collection 
and feature fine provençal style. This line of 
sophisticated products adds refinement to any 
environment.

soFá da esToFados MinUano
O Sofá Dot apresenta linhas retas e simples, traduzindo 
contemporaneidade à peça. Como diferencial, foi aplicado 
um grafi smo formado pela repetição de retângulos de couro 
costurados entre si. O resultado fi nal é um móvel requintado 
e que agrada a diversos públicos.

This furniture is part of the boulevard Collection 

soFa by esToFados MiNuaNo

The dot sofa has straight, simple lines, lending a 
contemporary feel to the piece. another unique feature 
is the pattern formed by the repetition of leather rectangles 
sewn together. The final result is a sophisticated piece of 
furniture that pleases a wide variety of audiences.

www.minuanodecor.com.br 
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linHa aTalaia da bUTZKe
Composta por mesas e bancos em dimensões 
generosas, a linha Atalaia foi criada para reunir 
a família e amigos e deixar todos bem à vontade. 
As mesas são mais estreitas (medem 210 x 85 cm), 
se encaixam melhor em varandas e espaços gourmet. 
Seu desenho atemporal permite uma combinação 
harmoniosa com cadeiras e poltronas de outros 
materiais como a fi bra sintética. 

aTalaia liNe by buTZKe

Composed of generously proportioned tables and 
stools, the atalaia line was created to bring family 
and friends together, helping them all feel 
comfortable. The tables are narrower (210 x 85 cm) 
to fit better on verandahs and gourmet spaces. 
Their timeless design makes it possible to create 
harmonious compositions with chairs and armchairs 
in other materials, such as those with synthetic fibers. 

www.butzke.com.br

materiais como a fi bra sintética. in other materials, such as those with synthetic fibers. 

www.butzke.com.br

CerÂMiCa 2a
A Cerâmica 2A apresenta as garrafas decorativas 
em cinza metalizado, com efeitos no meio 
da peça e tons dourados nas extremidades. 
As peças estão disponíveis em dois tamanhos: 
58x17 cm (maior) e 49x15 cm (menor).

CeRÂMiCa 2a

Cerâmica 2a is presenting these decorative 
metallic grey bottles, with effects in the middle 
of the piece and golden shades on the ends. 
The pieces are available in two sizes: 58x17 cm 
(large) and 49x15 cm (small).

www.2aceramica.com.br
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KiT de alMoFadas 
deCorare 
O kit de Almofadas Primavera é 
confeccionado em voal e os detalhes são 
feitos à mão por bordadeiras. Toda a 
delicadeza e cuidado de uma peça 
artesanal traduzida em rosas.

pilloW KiT deCoRaRe 

The primavera pillow kit is manufactured 
in voile and their details are hand 
embroidered. all the delicacy and care 
of handcrafted sewing, featuring roses.

aRMChaiR 
by RegiNeZ

Reginez is presenting its 
new armchair made of pine 
and iron, which provides a 
romantic touch of intimacy 
to any decorative scheme.

www.reginez.com.br

www.decorareonline.com.br 

FRuiT boWl by 
MeTal NobRe

Metal Nobre is launching this 
beautiful metal fruit bowl, which 
adds charm to any table. With a 
white or black epoxy paint-job and 
aluminum applique.

www.metalnobrepresentes.com.br

FrUTeira da 
MeTal nobre
A Metal Nobre lança essa bela 
fruteira em chapa que valoriza 
qualquer mesa. Com pintura 
em epox branca ou preta e aplique 
em alumínio.

polTrona 
reGineZ
A Reginez lança a sua nova 
poltrona, elaborada em pinus 
e ferro, que proporciona um 
toque romântico e intimista 
à decoração. 39



arTesania aCTUal
A Artesania Actual aposta na Poltrona 
Bar. Confeccionada em couro ecológico, a 
imponente poltrona segue estilo inglês e 
proporciona elegância a ambientes nobres.

aRTesaNia aCTual

artesania actual is betting on its bar 
armchair. Made with ecological leather, this 
imposing armchair follows an english style 
and lends elegance to noble environments.

www.artesaniaactual.com.br 

ChaiR by bRisa Móveis

The dalila chair is another choice by brisa Móveis for indoor 
areas, especially dining rooms and gourmet spaces. For the project, 
reclaimed peroba wood is the main material and its covering is 
100% natural fiber. its design was inspired by feminine, thin lines, 
making the piece light and comfortable.

www.brisamoveis.com.br  

Cadeira da brisa Móveis
A cadeira Dalila é uma das opções da Brisa Móveis para as áreas 
internas, especialmente salas de jantar e espaços gourmet. Nesse 
projeto, a peroba de demolição é a matéria-prima principal, o 
revestimento é todo em fi bra natural e o design é inspirado em 
formas femininas e delgadas, tornando a peça leve e confortável.
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soFa by lideR

proportions, comfort and elegance. Three principles that guide 
the pleno sofa, whose ample size, variety of cushions and serge 
or linen covering lends greater comfort and practicality. This 
is a piece of furniture with pure lines that combines elegance 
and ease of placement. 

www.liderinteriores.com.br

soFá da lider
Proporções, conforto e elegância. Três princípios que 
norteiam o sofá Pleno, que tem dimensões amplas, 
almofadas diversas e revestimento em capa de sarja ou linho, 
proporcionando aconchego e praticidade. É um móvel de 
linhas puras, unindo elegância e fácil ambientação. 

bisTRo by MaXMila

This bistro with stools for outdoor areas, manufactured 
in aluminum with strips of certified wood, features a 
maritime grade varnish with triple solar filtering.

deluse seT

deluse is launching its 2011 desejo catalog, which contains 
stimulating products like the Rocks table set, which comes 
in varying measurements and heights. Together, they can be 
set up in various ways, in addition to being very practical for 
small spaces, since they can be moved and used as support 
tables. For their part, the Mars rotating chairs are made of 
fiberglass and have wood bases, exclusively from deluse.

www.deluse.com.br

bisTrÔ da MaXMila
O bistrô com banquetas para área externa, produzido em 
alumínio com ripas de madeira certifi cada, conta com 
acabamento em verniz marítimo, com triplo fi ltro solar.

ConJUnTo delUse
A Deluse lança seu catálogo Desejo 2011 com produtos 
instigantes, como o conjunto de mesas Rocks que variam 
medidas e alturas, sendo que juntas podem formar diversas 
confi gurações, além de serem muito práticas para pequenos 
espaços já que podem se deslocar e se transformar em 
mesas de apoio. Já as poltronas giratórias Mars são em fi bra 
de vidro e base em madeira, uma exclusividade Deluse.

maxmila@brturbo.com.br 
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diNiNg RooM seT by CedRus 

The don buffet has a curved body detail in oak veneer and its 
main body is finished in polished black lacquer. inside, it has 
two drawers, one for storing flatware. The chair’s base is 
Tauari wood and its back is upholstered with a curved detail.

www.cedrusmovelaria.com.br

sala de JanTar da CedrUs
O Buffet Don possui estrutura com detalhe curvo em lâmina 
de carvalho e corpo central em laca preta polida. Na parte 
interna contém duas gavetas, uma delas com porta-talher. 
A cadeira é estruturada em madeira Tauari e o encosto 
estofado em detalhe curvo.

aRMChaiR by esTobel

Comfort, sophistication and contemporary design are what 
make the artz armchair by estoble such a great success. 
With its patchwork upholstery, a handcrafted process that 
joins a variety of fabrics in different colors and textures in a 
single product, the artz armchair charms everyone who sees 
it with its fun, pleasant look.

www.estobel.com

polTrona esTobel
Conforto, sofi sticação e design contemporâneo fazem da 
poltrona Artz um grande sucesso da empresa Estobel. 
Com revestimento em patchwork, um trabalho artesanal 
que reúne diversos tipos de tecidos, cores e texturas em 
um só produto, a poltrona Artz conquista por seu visual 
divertido e agradável.

R
ec

ém
 C

he
ga

do
s 

/ N
ew

 a
rr

iv
al

s

42





TapeTe da  
Cia das Fibras
A Cia das Fibras apresenta o seu mais 
novo tapete, trançado com fitas (5 mm de 
espessura) de pele de couro. O couro é tratado 
e pintado à mão, algo bem diferenciado e novo 
no mercado.

Rug by Cia das FibRas

Cia das Fibras is presenting its latest rug, 
woven together out of 5 mm thick leather 
strips. The leather is hand processed and 
painted, something quite unique and  
new on the market.

www.ciadasfibras.com.br 

Miles aRMChaiR by eliTe Móveis

expanding its range of products with a line of 
complimentary furniture, elite Móveis is presenting its 
Miles armchair. its laidback, charming look makes it perfect 
for living rooms. The hardwood base is available in a 
variety of high gloss lacquer colors, in addition to the  
wood patterns for which the company is well known. 

www.elitemoveis.ind.br

polTrona Miles da eliTe Móveis
Ampliando o mix de produtos com a linha de complementos, 
a Elite Móveis apresenta a poltrona Miles. Com ar descolado 
e jovial, é ideal para salas de estar. Sua estrutura de madeira 
maciça dispõe de diversas cores em laca alto brilho, além dos 
padrões amadeirados já conhecidos da empresa.
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Rug by eMpóRio dos TapeTes

This rug, produced by hand with pieces of satin, is another 
example of pure luxury by empório dos Tapetes. it can 
be used as a go anywhere piece or as a room’s showpiece, 
depending on the color chosen or the effect desired.

www.emporiotapetes.com.br

TapeTe eMpório dos TapeTes
Elaborado artesanalmente com peças de cetim, o tapete da 
Empório dos Tapetes é puro luxo. Pode ser uma peça curinga 
ou o “queridinho” da decoração de uma sala, dependendo da 
cor escolhida ou do efeito que se deseja causar.

WaRdRobe by apolo

Móveis apolo is presenting its Fregio wardrobe. 
produced in lp (low pressure melamine) and featuring 
smart internal dividers, this wardrobe prioritizes 
organization. With its clean, gentle lines, this piece’s 
highlight are the friezes on the doors. available in 
almond, cinnamon and white.

www.moveisapolo.com.br

arMário da apolo
A Móveis Apolo apresenta o armário Fregio. 
Produzido em BP (melamínico de baixa pressão) 
e com divisões internas inteligentes, o armário 
prioriza a organização. Com linhas limpas e 
suaves, o destaque fica por conta das portas 
frisadas. Disponível nos padrões amêndoa, 
canela e branco.
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paCCo soFa by bell’aRTe

Comfort, coziness, relaxation, cohabitation and innovative 
design. These are the basic items offered by the pacco 
sofa. Much more than a simple couch, this model was 
created to combine casualness, sophistication and comfort 
in the same piece. The result surprises you, not only from 
the esthetic point of view, but also when you sit down. 
The fabric is soft and a perfect combination of advanced 
systems promotes a feeling of well-being. its no-sag spring 
suspension and high durability foam make the act of 
sitting down a pleasurable experience.

soFá paCCo da bell’arTe
Conforto, aconchego, relaxamento, convívio e design inovador. 
Esses são os itens básicos que o sofá Pacco oferece. Muito 
mais que um simples estofado, o modelo foi criado para unir 
em uma mesma peça despojamento, sofi sticação e conforto. 
O resultado surpreende não só do ponto de vista estético, mas 
também ao experimentá-lo. O tecido é macio, a combinação 
da medida certa de avançados sistemas promove bem-estar. 
A suspensão em molas nosag e espumas de alta resistência 
fazem do ato de se recostar uma experiência prazerosa. 

www.bellarte.com.br

luX Wall sideboaRd by esseNZa desigN

Manufactured in 18 mm MdF, the lux Wall sideboard can be used 
individually or combined with other modules, forming a type of shelf. it 
is attached to the wall in a practical, safe way. The liftable door has a gas 
piston and shock absorbing system, providing gentle opening and closing 
action, in both the upper and lower versions. internally, a niche covered 
in mirrors and its side in transparent glass help the product serve as a 
bar as well. available in several varieties of lacquer and oak finishes.

www.essenzadesign.com.br

aparador sUspenso 
lUX da essenZa desiGn
Estruturado em MDF 18 mm, o Aparador Suspenso Lux pode ser 
utilizado individualmente ou em composição com outros módulos, 
formando uma espécie de estante. Sua sustentação é feita de forma 
prática e segura. A porta basculante conta com sistema de pistão a gás e 
amortecedores, que proporcionam abertura e fechamento suaves, tanto 
na versão inferior quanto superior. Internamente, um nicho revestido 
em espelhos e com lateral em vidro incolor conferem ao produto a 
função de bar. Disponível em diversos padrões de laca e carvalho.
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bRasil posT lauNChes 
MedalhÃo ColleCTioN

designed by Fernanda brunoro, the Medalhão chair 
and stool are inspired by pendants, necklaces and mixed 
materials. They have an aluminum frame with electrostatic 
navy blue and turquoise paint jobs and synthetic fiber with 
a removable seat cushion. special attention is given to the 
interesting edge of the seat, where small woven rings are 
found, creating and refined, unique effect.

www.moveisbrasilpost.com.br

deTaglio buFFeT by di FRiZoN

di Frizon presents the detaglio buffet. its outstanding 
feature is the grand use of an aged oak veneer and high 
gloss details. The apparent mismatching of the drawer 
and door dividers provokes senses of symmetry and 
harmony, providing an unexpected aspect to the piece. 
The visual surprise is completed on the buffet’s base, 
which lends the piece a floating sensation.

www.difrizon.com.br

brasil posT lanÇa 
ColeÇÃo MedalHÃo
Assinados pela designer Fernanda Brunoro, a cadeira e o banco 
Medalhão são peças inspiradas em pingentes, colares, mix 
de materiais. Possuem a estrutura em alumínio com pintura 
eletrostática azul-marinho e azul-turquesa e fi bra sintética com 
almofada de assento removível. O destaque está no interessante 
contorno do assento onde encontram-se pequenas argolas 
trançadas, criando um efeito requintado e diferenciando.

bUFFeT deTaGlio da di FriZon
A Di Frizon apresenta o buffet Detaglio. A peça se 
destaca pela imponência resultante do uso de lâmina 
de carvalho envelhecido e pelos detalhes em alto brilho. 
O aparente desencontro entre as divisórias das gavetas 
e das portas provoca os sentidos de simetria e harmonia, 
proporcionando um aspecto inusitado à peça. Esta 
surpresa visual se completa na base do buffet, que 
confere ao móvel uma sensação de fl utuação.

bRasil posT lauNChes 
MedalhÃo ColleCTioN

designed by Fernanda brunoro, the Medalhão chair 
and stool are inspired by pendants, necklaces and mixed 
materials. They have an aluminum frame with electrostatic 

Assinados pela designer Fernanda Brunoro, a cadeira e o banco 
Medalhão são peças inspiradas em pingentes, colares, mix 
de materiais. Possuem a estrutura em alumínio com pintura 
eletrostática azul-marinho e azul-turquesa e fi bra sintética com 
almofada de assento removível. O destaque está no interessante 
contorno do assento onde encontram-se pequenas argolas 
trançadas, criando um efeito requintado e diferenciando.

CÔModa 6F
A Cômoda Kilim é uma peça que faz parte da coleção 
inspirada nas antigas malas de viagem francesas. 
A coleção é composta por banquetas, mesas e 
cômodas no formato de antigos baús forrados 
com juta estampada e com motivos de tapetes kilim. 

dResseR by 6F

The Kilim dresser is part of a collection inspired by 
antique French suitcases. The collection is composed 
of stools, tables and dressers shaped like antique steam 
trunks, with jute prints and with kilim rug motifs. 

www.6f.com.br 47



Cadeira áFriCa da TissoT
A Ideia Tissot apresenta a cadeira África. 
Um modelo arrojado, criado pelo renomado designer 
Pedro Mendes, que foge das linhas tradicionais. 
A peça explora detalhes curvados, pinturas em 
laca e tecidos diferenciados, visando transformar a 
cadeira, um móvel tradicional, em objeto de estima.

ÁFRiCa ChaiR by TissoT

ideia Tissot presents its new África chair. a bold 
design created by renowned designer pedro Mendes 
that steers clear from conventional lines. The piece 
explores curved details, lacquer paint jobs and 
special fabrics, aiming to transform such a traditional 
piece of furniture as a chair into an esteemed object.

www.tissot.com.br

CHaise TaTaMe da Mannes
A Mannes lança a chaise Tatame, com um toque 
leve de vintage, mas sem deixar de lado o toque 
contemporâneo. A proposta é oferecer uma peça 
extremamente confortável, perfeita para todos os tipos 
de ambientes, encaixando-se com primazia tanto em 
ambientes conservadores, como nos mais modernos.

TaTaMe louNge ChaiR by MaNNes 

Mannes is launching its Tatame lounge chair, which 
they have lent a subtle vintage feel, but without 
forgetting to add a contemporary touch. The idea 
is to create an extremely comfortable piece, perfect 
for all types of environment, fitting in just as well in 
conservative spaces as it does in more modern ones.

www.mannes.com.br

TapeTe da CarTaGo
A Cartago Tapetes apresentou na última ABIMAD 
Inverno 2011 a sua nova coleção de tapetes e este 
foi um dos modelos “queridinhos” da coleção.

Rug by CaRTago

Cartago Tapetes presented its newest collection 
of rugs at the winter 2011 edition of abiMad, 
and this was one of the collection’s most 
popular models.

www.cartago.com.br
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Profissão:  
Designer  
De interiores
Profession: interior Designer

Carolina Szabó, decoradora, trabalha na 
profissão desde 1960. Durante os primeiros seis 
anos de sua vida profissional fez parte da equipe 
do conceituado decorador carioca Roberto 
de Carvalho. Seus trabalhos abrangem não só 
residências, mas também escritórios e hospitais, 
com destaque para o Hospital Beneficência 
Portuguesa, de São Paulo. É Presidente da 
ABD (Associação Brasileira de Designers de 
Interiores) desde de 1992, instituição que visa 
o reconhecimento da profissão como um todo. 
Carolina também é membro da Diretoria da IFI 
(International Federation of Interior Architects/
Designers), representando a América Latina, 
desde de outubro de 1997.

Carolina szabó, decorator, has worked in the 
profession since 1960. During the first six years 
of her professional life, she worked on the 
staff of well-known rio de Janeiro decorator 
roberto de Carvalho. Her work involves 
not only homes, but offices and hospitals as 
well, with special attention to the Hospital 
Beneficência Portuguesa, in são Paulo. since 
1992, she has been President of the ABD 
(Brazilian interior Designers Association), an 
institution that works toward recognition of the 
profession. Carolina is also a member of the ifi 
(international federation of interior Architects/
Designers) executive board, as its Latin 
American representative, since october, 1997.

Nome completo:  
Carolina Szabó

Naturalidade: Brasileira

Idade: 72 anos

Família :  
Meu pai é falecido, minha 
mãe está com 97 anos. Meu 
marido é engenheiro civil. 
Minha filha e meu filho me 
deram 4 netos.

Formação: Autodidata

Sonho: Ver minha  
profissão reconhecida

Uma frase: “A grandeza do 
ser humano se mede pelo 
fato dele não se incomodar 
pelo crédito ou gratidão 
das coisas que faz.”  
(Autor desconhecido)

Melhor viagem:  
África do Sul

Defina luxo: Ter uma 
família harmoniosa

Hobby: Trabalhar

Momento de maior  
alegria em sua vida:  
O nascimento  
dos meus netos

full name: Carolina szabó

nationality: Brazilian

Age: 72 years old

family: My father passed way and 
my mother is 97 years old. My 
husband is a civil engineer. My 
son and daughter have given me 
4 grandchildren.

education: self-taught

Dream: see recognition for my 
profession

A quote: “A human being’s 
greatness is measured by the fact 
of not being bothered by receiving 
credit or thanks for the things 
they do.” (Unknown author)

Best trip: south Africa

Definition of luxury: Having  
a harmonious family

Hobby: Working

Happiest moment of her life:  
the birth of my grandchildren
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Quais foram os seus 
Passos até assumir a 
PresiDência Da aBD?
Comecei minha profissão como autodidata. 
Trabalhei alguns anos com o famoso (na época 
anos 60) decorador Roberto de Carvalho e 
depois continuei minha carreira solo. Quando 
fui convidada a entrar para a ABD, pelo então 
presidente Enzo Grinover, já estava  
no mercado há 25 anos.

Qual a missão Da aBD 
Para o segmento De 
interiores?
Ao fazer parte da diretoria da ABD e mais 
tarde sendo eleita Presidente, isso nos anos 
90, percebi que tinha uma missão importante 
a ser realizada: ajudar a profissão do designer 
de interiores a se realizar como profissional e 
poder ajudar a encaminhar na nova profissão 
aqueles jovens que começavam a frequentar os 
cursos livres e mais tarde técnicos, tecnólogos 
e superiores. As faculdades de Design de 
Interiores, assim como os cursos técnicos e 
tecnólogos, estão se estruturando cada vez 
melhor. É importante a formação técnica, 
tecnóloga ou acadêmica.

Você acreDita Que a 
Profissão De Designer 
De interiores já tem a 
Valorização DeViDa?
A ABD vem dando cada vez mais importância 
à escolaridade. Temos feito muitos encontros 
com professores dos diversos cursos de todo 
o Brasil, com o intuito de chegarmos a um 
currículo único para cursos técnicos, tecnólogos 
e superiores.

o Que falta Para Que o 
Desenho Brasileiro seja 
reconheciDo lá fora?
A profissão designer de interiores começou a ser 
olhada de outra forma após o início da Casa Cor, 
que deu chance ao público em geral começar a 
entender o que faz um designer de interiores. 
A partir de então a profissão vem crescendo, 
inúmeros arquitetos enveredaram para esse 
segmento. De certa forma o reconhecimento 
do Designer de Interiores fora do Brasil se deve 
cada vez mais à sua divulgação lá fora.

WHAt Were tHe stePs 
yoU took to AssUMe tHe 
PresiDenCy of tHe ABD?

i began my career as a self-taught professional. 
i worked several years with the famous (in the 
sixties) decorator roberto de Carvalho, before 
continuing with my solo career. When i was 
invited to join ABD by then-President enzo 
grinover, i had been in the market for 25 years.

WHAt is tHe ABD’s Mission 
for tHe interior Design 
segMent?

By being part of the ABD board, before being 
elected President in the nineties, i saw that 
there was an important mission to be done: 
helping interior designers earn acceptance as 
the professionals they are and to help young 
people along in the profession as they begin 
to frequent open courses, before moving on 
to more technical, technological and higher 
education courses. the colleges of interior 
Design, as well the technical and technological 
courses, are becoming more and more organized. 
technical, technological or academic education 
is important.

Do yoU BeLieve tHe interior 
Design Profession HAs 
reCeiveD tHe resPeCt it 
Deserves?

ABD has been placing increasing importance 
on education. We have been organizing many 
meetings with professors from a variety of 
courses all over Brazil, aiming towards coming 
up with a single curriculum for technical, 
technological and higher education courses.

WHAt neeDs to Be Done  
for BrAziLiAn Design to  
Be reCognizeD ABroAD?

the interior design profession began to be seen 
differently after Casa Cor came about, which 
gave the public a chance to begin understanding 
what an interior designer does. from that 
point on, the profession has been growing and 
countless architects have migrated towards the 
segment. in a certain way, the recognition of 
interior Designers outside Brazil is due to the 
promotion that is taking place abroad.
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como inserir a 
BrasiliDaDe nos Projetos 
sem cair no PejoratiVo?
Em primeiro lugar, devemos fazer projetos 
retratando exatamente a forma como o 
brasileiro vive e, consequentemente, dar ênfase 
ao uso de produtos de designers brasileiros, 
assim como o artesanato que representa a 
arte pura de um país. Sabendo usar isso o bom 
Designer de Interiores deve saber que o bom 
artesanato só vem a enriquecer o projeto.

as mostras em nosso 
País aPresentam Bem o 
Potencial criatiVo Dos 
Designers Brasileiros?
Começando com Casa Cor, que foi pioneira em 
mostras, cada vez mais bons profissionais têm se 
revelado, crescendo e enriquecendo o Designer 
de Interiores nas diversas mostras que vêm 
acontecendo pelo Brasil todo.

e a imPrensa 
esPecializaDa, tem 
feito Bem seu PaPel?
A imprensa vem sempre fazendo um trabalho 
muito bom, procurando mostrar ao público o 
trabalho de bons profissionais.

soBre a inDústria 
Brasileira De móVeis, 
Você acha Que está se 
DesenVolVenDo Bem em 
termos De acaBamento, 
Design e atualização?
A nossa indústria vem crescendo cada vez  
mais e muitos fabricantes se preocupando  
com bons designers, deixando as cópias um 
pouco de lado. Mas graças à abertura das  
portas pudemos importar tecnologia, 
ferramentas e conhecimentos.

Para Você, o Que  
é tenDência?
Tendência é um círculo vicioso: a nossa maneira 
de viver é o que cria tendência e tendência nada 
mais é do que nossa forma de viver.

HoW Does one insert tHe 
BrAziLiAn sPirit in A ProJeCt, 
WitHoUt it Being PeJorAtive?

in the first place, we need to create projects that 
accurately portray the way Brazilians live and, 
consequentially, place emphasis on the use of 
products by Brazilian designers, as well as the 
handcrafted art that represents a country’s pure 
art. knowing how to use that, a good interior 
Designer should know that projects can only 
benefit from well-made crafts.

Do tHe sHoWs in oUr 
CoUntry Do A gooD JoB 
of Presenting BrAziLiAn 
Designers’ CreAtive 
PotentiAL?

starting with Casa Cor, which was the pioneer 
in terms of shows, an increasing number of 
dedicated professionals have appeared, growing 
and enriching the profession in the different 
shows that are happening all over Brazil.

AnD tHe sPeCiALizeD Press, 
HAs it PLAyeD its roLe WeLL?

the press is always doing great work, seeking 
to show the public the work being done by our 
hard working professionals.

regArDing tHe BrAziLiAn 
fUrnitUre inDUstry, Do yoU 
tHink it is MAking gooD 
Progress in terMs of finisH, 
Design AnD stAying  
UP-to-DAte?

our industry is growing more and more 
and many manufacturers are taking it upon 
themselves to use good designers, beginning to 
abandon the practice of copying. But thanks 
to the opening of doors, we have been able to 
import technology, tools and knowledge.

for yoU, WHAt Does tHe 
WorD trenD MeAn?

trends are a vicious cycle: it’s our way of living 
that creates trends, and trends are nothing 
more than our way of living.
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ABIMAD  
Inverno 2011.  
Show!
A feirA ABiMAD inverno 2011  
surpreenDe eM orgAnizAção,  
púBlico e AtrAções.

ABIMAD  
WInter 2011. 

ShoW!
ABIMAD’S WInter 2011 

trADe ShoW SurprISeS 
WIth ItS orgAnIzAtIon, 

AuDIence AnD 
AttrActIonS.
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WIth ItS theMe, “DeSIgn connectS 
people AnD BuSIneSSeS,” the 
trADe ShoW oF the BrAzIlIAn 
conteMporAry FurnIture AnD hoMe 
Decor MAnuFActurerS ASSocIAtIon 
(ABIMAD), took plAce In São pAulo, 
FroM July 27-30, At IMIgrAnteS expo 
center. AS thIS eDItIon’S MAIn 
AttrActIon, SInger VAneSSA DA MAtA 
gAVe A prIVAte ShoW For the trADe 
ShoW’S VISItorS on July 28.

the “DeSIgn connectS people 
AnD BuSIneSSeS” theMe preSenteD, 
AS ItS MAIn propoSAl, hIgh-enD 
DecorAtIon trenDS. FolloWIng 
thIS theMe, the exhIBItorS 
preSenteD excluSIVe neW proDuctS 
ShoWIng the MoSt SophIStIcAteD 
DeVelopMentS In the FurnIture AnD 
luxury DecorAtIon MArket.

A grAnD SucceSS In terMS oF 
AuDIence AnD BuSIneSS DeAlS - 
DurIng the lASt eDItIon In FeBruAry, 
2011, It WAS VISIteD By More thAn 22,000 
people – the eVent, WhIch hAS tAken 
plAce SInce 2004, hAS AlreADy BecoMe 
A regulAr eVent on the ScheDule 
oF the cIty oF São pAulo AnD IS 
celeBrAtIng ItS eIghth AnnIVerSAry. 
currently, ABIMAD relIeS on 
the pArtIcIpAtIon oF 187 MeMBer 
coMpAnIeS FroM All oVer BrAzIl.

WIth A proDuct lIneup thAt 
IncluDeS FurnIture AnD DecorAtIVe 
oBJectS, the trADe ShoW IS A Strong 
repreSentAtIVe For the FurnIture 
SegMent, preSentIng pIeceS lIke 
SoFAS, ArMchAIrS, tABleS, SIDeBoArDS, 
BuFFetS AnD chAIrS. there Are AlSo 
lAMpS, rugS, cryStAl AnD AcceSSorIeS 
thAt coMBIne quAlIty, technology 
AnD DeSIgn. 

though the eVent lASteD only Four 
DAyS, It WAS enough to proVe thAt 
ABIMAD IS the trADe ShoW thAt 
preSentS All the BeSt thAt BrAzIl 
proDuceS In terMS oF hIgh-enD 
FurnIture AnD AcceSSorIeS. thIS 
WAS the thIrD yeAr ABIMAD put 
together tWo trADe ShoWS, one In 
the SuMMer AnD Another In WInter. 
All expectAtIonS Were SurpASSeD By 
ABIMAD’S executIVe BoArD, AS Well  
AS By the 69 exhIBItorS.

Com o tema “Design ConeCta pessoas 
e negóCios”, a Feira Da aBimaD – 
assoCiação Brasileira Das inDústrias 
De móveis De alta DeCoração – 
aConteCeu em são paulo, De 27 a 30 
De julho, no Centro De exposições 
imigrantes. Como prinCipal atração 
Desta eDição, a Cantora vanessa Da 
mata Fez um show exClusivo para os 
visitantes Da Feira, no Dia 28 De julho.

o tema “Design ConeCta pessoas 
e negóCios” apresentou, Como 
prinCipal proposta, as tenDênCias 
Da alta DeCoração. seguinDo este 
tema, os expositores apresentaram 
noviDaDes exClusivas Do que há De 
mais soFistiCaDo no merCaDo De 
moBiliário e DéCor luxo.

suCesso De púBliCo e negóCios – na 
última eDição realizaDa em Fevereiro 
De 2011 Foi registraDa a visita De 
mais De 22 mil pessoas no loCal – o 
evento, que aConteCe DesDe 2004, já é 
ConsiDeraDo traDiCional na agenDa 
De eventos Da Capital paulista e 
Comemora 8 anos De existênCia. 
atualmente, a aBimaD Conta Com 
a partiCipação De 187 empresas 
assoCiaDas De toDo o Brasil.

Com um mix De proDutos que inClui 
móveis e oBjetos De DeCoração, a 
Feira é muito Forte no segmento 
De moBiliário apresentanDo peças 
Como soFás, poltronas, mesas, 
aparaDores, BuFês e CaDeiras. há 
tamBém luminárias, tapetes, Cristais e 
aCessórios que ComBinam qualiDaDe, 
teCnologia e Design. 

Foram apenas quatro Dias De evento, 
mas o suFiCiente para Comprovar que 
a aBimaD é a Feira que apresenta o que 
o Brasil proDuz De melhor em móveis 
e aCessórios De alta DeCoração. este 
Foi o terCeiro ano em que a aBimaD 
organizou Duas Feiras, uma no verão 
e outra no inverno. a expeCtativa Foi 
superaDa pela Diretoria Da aBimaD, 
Bem Como para os 69 expositores.
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Show De  
TenDÊnCIAS
ShoW oF trenDS

A ABiMAD inverno foi uma grande vitrine  
de tendências de alta decoração. Acompanhe  
os cliques deste verdadeiro show.

the ABIMAD winter trade show was a grand 
showcase for the high decoration industry.  
Follow along as we show off this edition’s highlights.

gerMAniA

ArtisAn

forMAnovA

urBAn loftnew wAy

new wAy
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cAzArArA

Butzke

forMAnovA

Butzke
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urBAn loft

ceDrus

6f
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les coussins

cristAis Di MurAno

cristAis Di MurAno

cAzArArA

gerMAniA

MArizzA prADo

MArizzA prADo

urBAn loft

6f



Show  
vAneSSA  
DA MATA
VAneSSA DA MAtA ShoW

na noite do dia 28 de julho, a ABiMAD inverno 
preparou um show exclusivo com vanessa da 
Mata. A cantora entrou no palco às 20 horas 
e cantou especialmente para os visitantes da 
feira ABiMAD. foram duas horas de festa e 
confraternização entre todos os setores que 
ligam a indústria moveleira e de decoração 
nacional. no cardápio: coquetel, drinques, 
champanhe e boa música.

Após o término do show, vanessa da Mata 
recebeu a jornalista da revista Hall,  
caroline scharlau, para uma entrevista  
exclusiva em seu camarim.  
Acompanhe. 

For the evening of July 28, the winter edition 
of the ABIMAD trade show prepared a private 
show by Vanessa da Mata. the vocalist came 
on stage at 8 pm and enthralled visitors of 
the ABIMAD trade show. the party and 
socialization lasted two hours for all of the 
sectors that link the nation’s furniture and 
high-end decoration industry. on the menu: 
cocktails, drinks, champagne and great music.

After the show ended, Vanessa da Mata 
granted an exclusive interview to hall 
Magazine journalist caroline Scharlau  
in her dressing room. read on. 
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nA horA De DeCorAr A SuA 
CASA, o que voCÊ prIorIzA?
conforto aliado a design. eu gosto muito de anos 
50, anos 60, Art Déco, eu misturo um pouco as 
coisas. tem a ver também com a questão da 
sustentabilidade, gosto do móvel que possa se 
renovar, alguma coisa antiga que de repente eu 
misturo com o moderno. o que eu curto mesmo 
são coisas mais antigas, que têm uma madeira 
incrível que não existe mais, como um móvel 
de 1950 misturado com outro completamente 
moderno que não seja de madeira. Além do que 
é sustentável, também gosto de material exposto 
na arquitetura da casa ou com ganchos que possa 
colocar plantas dentro do próprio concreto e 
muito vidro. A minha casa é a minha cara, se não 
for assim eu não consigo morar dentro dela.

voCÊ DefenDe A CAuSA DA 
eCologIA e Do ConCeITo De 
SuSTenTABIlIDADe?
Defendo super. sempre defendi, desde criança. 
eu tive um pai fazendeiro que desmatava e eu fui 
completamente contra a essa história, e então ele 
virou, foi convertido por mim (risos). Hoje, lá onde 
nasci (Alto garças, Mato grosso, uma pequena 
cidade há 400 quilômetros de cuiabá) é um lugar 
que foi completamente desmatado, é uma região 
desértica em que as onças aparecem na cidade 
para comer galinha, tem muito bicho por lá. e eu 
fui uma das primeiras pessoas a defender e a me 
arriscar em prol da questão do desmatamento. 
Depois que eu vim para cá (eixo rio-sp), esse é um 
assunto que me deixa sempre arrasada. eu sempre 
falo, mas eu não consigo me envolver tanto porque 
é um assunto que me desgasta extremamente. eu 
não consigo entender essa autodestruição.

When DecorAtIng your 
houSe, WhAt’S MoSt 
IMportAnt to you?

comfort combined with design. I really like 
the Fifties, the Sixties, Art Deco, I like mixing 
things it all up. It also has to do with the idea 
of sustainability, I like furniture that you can 
bring up to date, something old that you match 
with something modern. What I really enjoy are 
things that are older, that have that incredible 
wood you can’t get anymore, like a piece of 
furniture from 1950, combined with something 
else, totally new, that’s not made of wood. 
Besides being sustainable, I also like exposing the 
architecture of a house, or attaching hooks to the 
concrete itself, to hang plants on, and also plenty 
of glass. My house has to have my personality, if 
not I won’t be able to live there.

Do you DeFenD the cAuSe  
oF ecology AnD the  
concept oF SuStAInABIlIty?

I am a big defender. It’s always been important 
to me, every since I was a kid. My father was a 
farmer who clear-cut forest and I was always 
completely against that, until he finally changed 
sides, I converted him (laughter). today, where I 
was born (Alto garças, Mato grosso, a small city 
400 kilometers from cuiabá) has been completely 
deforested, it’s a desert region where leopards 
show up to eat chickens, there are lots of animals 
around there. And I was one of the first people 
to defend the cause and risk my neck on the 
matter of deforestation. After I moved here (rio, 
São paulo), it’s something that always gets me 
down. I always talk about it, but I’m not able to 
involve myself so much because it’s a subject that 
is extremely tough on me. I can’t understand so 
much self-destruction.
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voCÊ AChA que o BrASIl  
eSTá DeSperTAnDo pArA 
AS queSTõeS eCológICAS?
eu acho que é uma questão de educação. e isso é muito 
mais profundo do que só falar para alguém: “você não 
pode desmatar”. e aí? ele vai comer o que? vai fazer o que? 
Deve haver uma reação conjunta. o governo entrar com 
propaganda, com educação e trabalhar com a sustentabilidade, 
por exemplo, com colares de sementes de árvores que estão 
desmatando. É uma questão de vontade política. tem muita 
gente “da alta” ganhando dinheiro com isso, muita gente  
que faz lei e está se beneficiando. É uma questão de 
consciência, de movimento.

e quAl é o pApel Do ArTISTA  
neSSe MovIMenTo?
É falar. não ter medo. se revoltar. e uma hora,  
quem sabe, possa existir um movimento que  
estanque isso de alguma forma.

eM CASA, voCÊ reCIClA?
sim. e ando de bicicleta. eu acho que isso também tem a 
ver com a conscientização. esses dias eu vi uma Bicicleta 
fantasma, que é aquele movimento mundial em que pintam 
uma bicicleta de branco onde alguém foi vítima de algum 
acidente de bike e penduram ela em um poste próximo ao 
acidente, como se fosse uma cruz. estão fazendo isso como 
uma forma de conscientizar as pessoas. realmente choca, 
pois esse símbolo é mais que ver uma cruz, nós estamos 
acostumados com a cruz, mas a bicicleta me deu uma  
sensação muito maluca. impressiona.

Do you thInk BrAzIl IS WAkIng  
up to ecologIcAl queStIonS?

I think it’s a matter of education. And it’s much deeper  
than just telling someone: “you can’t clear-cut.” then what? 
What are they going to eat? What are they going to do? 
there has to be collective action. the government has to use 
propaganda, education and work on encouraging sustainable 
industry, for example, with necklaces made with seeds of the 
trees they’re cutting down. It’s a matter of political will.  
there are plenty of top level people earning money with  
all that, lots of people creating the laws that are benefiting.  
It’s a matter of awareness, movement.

AnD WhAt IS the role oF  
An ArtISt In thIS MoVeMent?

Speaking out. not being afraid. Fighting back.  
At some point, who knows, maybe a movement  
will come about to put an end to this somehow.

At hoMe, Do you recycle?

yes, I do. I ride a bike. I think that also has something to do 
with raising awareness. A few days ago, I saw a ghost Bike, 
which is from a worldwide movement that paints bicycles 
white and puts them where a cyclist was run over, hanging 
them from a post near the scene of the accident, like a cross. 
they’re doing that so as to raise people’s awareness. It’s truly 
shocking, because the symbol is more than just seeing a cross, 
which we’re used to. Seeing the bicycle stirred up this crazy 
feeling in me. It leaves an impression. 61



The BeST 
In Show
Já virou tradição. o giro com profissionais 
convidados percorrendo os corredores da feira 
ABiMAD, na tentativa de eleger “o melhor da 
feira – the Best in show”, é um sucesso desde 
2008. A pauta criada pela jornalista caroline 
scharlau, especialmente para a revista HAll 
ABiMAD, funciona da seguinte forma: são 
convidados três profissionais de renome nacional 
do segmento casa e Decoração, eles mergulham 
na feira e elegem livremente os 10 produtos 
que mais lhe agradaram em todo o evento. 
nesta edição, juntamente com a fotógrafa 
Maíra Allemand, a jornalista acompanhou pelos 
corredores da ABiMAD inverno os seguintes 
profissionais convidados:

BruneTe 
frACCArolI

It’s already become a tradition here. taking a 
stroll with invited professionals in the corridors 
of the ABIMAD trade show as they attempt 
to elect the “Best in Show,” has been a success 
since 2008. the activity created by journalist 
caroline Scharlau especially for ABIMAD’s 
hAll Magazine works as follows: three 
internationally renowned professionals from 
the home & Decoration industry are invited to 
take a walk through the trade show and choose 
the 10 products that most please them at the 
event. In this edition, along with photographer 
Maíra Allemand, our journalist followed the 
invited professionals on their visit to the trade 
show corridors:

renomada arquiteta de são paulo, conhecida 
internacionalmente como Arquiteta colorida 
por seu trabalho com vidros compostos nas mais 
diversas cores, uma de suas marcas registradas. 
Brunete é uma profissional de vanguarda que 
quebrou barreiras inserindo definitivamente a 
mulher no segmento da arquitetura nacional.

this renowned architect from São paulo is 
known around the world as the “colorful 
Architect” for her work with compositions  
of glass in a wide variety of colors, one of her 
trademarks. Brunete is a vanguard professional 
who has broken barriers, definitively placing 
women in the Brazilian architecture world.
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Designer de interiores, premiado e reconhecido 
pelo seu estilo minimalista, é o nome da vez 

na decoração nacional. consagrado pela mídia, 
está sempre à frente das tendências e vive em 

incansável busca pelo novo, pelo ousado, 
 pelo moderno. É amigo da ABiMAD e está 

sempre presente nas feiras, vivenciando o 
mundo da alta decoração. 

An interior designer who has won awards and 
recognition for his minimalist style, Francisco 

cálio is today’s biggest name in Brazilian 
decoration. A media favorite, he is always 
ahead of the trends and lives in constant 

pursuit of the new, daring and modern.  
he’s a friend of ABIMAD and always  

comes to our trade show to experience  
the world of high-end decoration.

A arquiteta que vive a vida “ao vivo 
e a cores” não deixa dúvidas quando 
desfila pelos corredores da feira. todos 
perguntam: “Quem é?” nesta edição, 
até autógrafos distribuiu. Dona do maior 
sorriso já visto no mundo da decoração, 
é a arquiteta do estilo casual, alegre e do 
“seja você mesmo”. na última casa cor, 
teve o espaço premiado como o melhor 
projeto comercial. É proprietária também 
da loja Bya Barros express que tem 
agitado a cidade de são paulo com seu 
perfil arrojado e divertido.

An architect who lives her life to its 
fullest doesn’t pass by unnoticed when 
she strolls the corridors of this trade 
show. everybody asks; “Who is she?” At 
this edition she even signed autographs. 
the owner of the biggest smile ever 
seen in the world of decoration, she is 
an architect with a casual, happy style 
that says “Be yourself.” At the last edition 
of cASA cor, her space won the best 
commercial project award. She is also 
owner of the Bya Barros express store, 
which has stirred up the city of São paulo 
with its bold, fun profile.

ByA BArroS

frAnCISCo CálIo

63



BruneTe  
frACCArolI
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1 cômoda tok glass 
2 Jogo de pratos 6f 
3 objeto Marizza prado 
4 vaso cristais di Murano 
5 poltrona urban 
6 lustre studio casa 
7 Arandela Helizart 
8 tapete style Brazil 
9 peças Artes e ofícios 
10 Mesa Butzke

1 Dresser by tok glass 

2 Dish Set by 6F 

3 object by Marizza prado 

4 Vase by cristais di Murano 

5 Armchair by urban 

6 light Fixture by Studio casa 

7 Sconce by helizart 

8 rug by Style Brazil 

9 pieces by Artes e ofícios 

10 table by Butzke

06

07

08

10

09
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1 pendentes ribeiro e pavani 
2 cômoda urban 
3 peças cristais di Murano 
4 tapete empório dos tapetes 
5 Bancos Helizat 
6 luminária stúdio casa 
7 Mesas 6f  
8 poltrona By Art 
9 Mesa formanova 
10 poltrona germânia

1 pendants by ribeiro e pavani 

2 Dresser by urban 

3 pieces by cristais di Murano 

4 rug by empório dos tapetes 

5 Stools by helizat 

6 lamp by Stúdio casa 

7 tables by 6F  

8 Armchair by By Art 

9 table by Formanova 

10 Armchair germânia

frAnCISCo 
CálIo

02
04

05

03

01
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ByA BArroS
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1 luminária plano de luz 
2 vitrola ribeiro e pavani 
3 poltrona urban 
4 cadeira fibras Artes 
5 Manta etnix 
6 cadeiras Butzke 
7 cadeira de Balanço germânia 
8 poltrona Artisan 
9 pratos 6f 
10 Mesa de Jantar studio casa

1 lamp by plano de luz 

2 record player by ribeiro e pavani 

3 Armchair by urban 

4 chair by Fibras Artes 

5 Blanket by etnix 

6 chairs by Butzke 

7 rocking chair by germânia 

8 Armchair by Artisan 

9 plates by 6F 

10 Dining room table by Studio casa

08

06

07

1009 09 69



Acompanhe fotos das pessoas que fazem e acontecem na ABiMAD. 
See the photos of the people who make things happen at ABIMAD.

1. Equipe Empório dos Tapetes: Douglas Wagner de Souza, Gustavo Coelho Berto e Tiago Vicenzi • 2. Cintia e Vitor Stival, da GS Móveis • 3. Rita e Paulo Mourão, da Studio Casa 
4. Dulce Silveira com o decorador de suas lojas e Flávio Monte, da Artkasa • 5. Renato Orensztejn, da Urban Loft • 6. Equipe Cazarara, estreando na ABIMAD • 7. Marizza Prado, sempre sorrindo 
8. Helany Rocha e Bya Barros • 9. Família Ribeiro e Pavani • 10. Alberto Dias, da Cia das Fibras
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SpotteD In the trADe  
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11. Francisco Cálio e Patrícia Linhares, gerente da ABIMAD • 12. Leôncio e Fátima Queiroz, casal Les Coussins • 13. O arquiteto Eduardo Mourão, a arquiteta Bya Barros e Paulo Mourão (Studio Casa) • 14. Equipe Butzke, durante o 
show da Vanessa da Mata • 15. Nova diretoria ABIMAD: Michel Otte (presidente), Paulo Mourão (vice presidente) e Paulo Allemand (diretor financeiro) • 16. Casal de importadores de Porto Rico, Erik Fiuza (ABIMAD) e importador 

dos Emirados Árabes • 17. Francisco Cálio com a jornalista Caroline Scharlau pelos corredores da feira. • 18. Equipe cristais São Marcos durante o happy hour • 19. Família Tok Glass durante o show da Vanessa da Mata

16

1918
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13
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22

20

24

28

2725 26

23

21

20. Marcelo Felmanas (6F) e Brunete Fraccaroli • 21. Equipe Benté Móveis • 22. Odete e Marcos Cavalli, da Cristais di Murano • 23. Bya Barros e Michel Otte, presidente da ABIMAD 
24. Brunete Fraccaroli e Eduardo Mourão, arquitetos e amigos • 25. Importadores visitando o estande da Parma Móveis, recepcionados por Silber Silveira e Douglas de Souza (Empório dos Tapetes) 
26. A jornalista Caroline Scharlau (revista HALL ABIMAD) e a arquiteta Bya Barros, amigas desde 2009 • 27. Diretoria da ABIMAD recepcionando a cantora Vanessa da Mata 
28. Maria Auxiliadora Mathias e Virginia Resende, da New Way • 29. Maria Eliza Bravim e Jaqueline Bravim (Helizart) com Brunete Fraccaroli • 30. Luiz Fernando Monteiro e Edson Monteiro (House Design) com Bya Barros 
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38

36

34 35

31

32

33

39

37

20. Marcelo Felmanas (6F) e Brunete Fraccaroli • 21. Equipe Benté Móveis • 22. Odete e Marcos Cavalli, da Cristais di Murano • 23. Bya Barros e Michel Otte, presidente da ABIMAD 
24. Brunete Fraccaroli e Eduardo Mourão, arquitetos e amigos • 25. Importadores visitando o estande da Parma Móveis, recepcionados por Silber Silveira e Douglas de Souza (Empório dos Tapetes) 
26. A jornalista Caroline Scharlau (revista HALL ABIMAD) e a arquiteta Bya Barros, amigas desde 2009 • 27. Diretoria da ABIMAD recepcionando a cantora Vanessa da Mata 
28. Maria Auxiliadora Mathias e Virginia Resende, da New Way • 29. Maria Eliza Bravim e Jaqueline Bravim (Helizart) com Brunete Fraccaroli • 30. Luiz Fernando Monteiro e Edson Monteiro (House Design) com Bya Barros 

31. Vanessa da Mata, descontraindo depois do show com a diretoria da ABIMAD • 32. Thiago Schwartz (By Art) com Brunete Fraccaroli • 33. Vanessa da Mata e Francisco Cálio 
34. Brunete Fraccaroli e Bobby Krell • 35. Bya Barros, pelos corredores da feira • 36. Ailson Lino de Souza, da Fibras Artes, e Paulo Mourão, da Studio Casa  
37. Marcela e Fernando Flôres (Cedrus) com Vanessa da Mata • 38. Equipe ABIMAD recepcionando a animada arquiteta Bya Barros • 39. Equipe Vila Nobre
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43

40. Equipes Essenza e GS Móveis curtindo o show da Vanessa da Mata • 41. Francisco Cálio e Paulo Mourão • 42. Bya Barros, distribuindo autógrafos pela feira • 43. Brunete Fraccaroli e Michel Otte, o novo presidente da ABIMAD 
44. Joao Alceu e Ana Claudia (JA Comercio de Móveis - Fortaleza) • 45. Emmanuel e Cleria (SM Móveis - Santo Antônio de Jesus - BA) • 46. Altemar Alves (All Design - Vitória da Conquista BA), Nailhe Pedrosa (Representante)  
e Ilaile (Arte Nossa - Fortaleza) • 47. Patrícia Linhares, Bobby Krell, Bya Barros, Michel Otte, Caroline Scharlau e Edson Vieira • 48. Francisco Cálio e Caroline Scharlau curtindo o show da Vanessa da Mata 
49. equipe cristais são Marcos curtindo o happy hour
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40. Equipes Essenza e GS Móveis curtindo o show da Vanessa da Mata • 41. Francisco Cálio e Paulo Mourão • 42. Bya Barros, distribuindo autógrafos pela feira • 43. Brunete Fraccaroli e Michel Otte, o novo presidente da ABIMAD 
44. Joao Alceu e Ana Claudia (JA Comercio de Móveis - Fortaleza) • 45. Emmanuel e Cleria (SM Móveis - Santo Antônio de Jesus - BA) • 46. Altemar Alves (All Design - Vitória da Conquista BA), Nailhe Pedrosa (Representante)  
e Ilaile (Arte Nossa - Fortaleza) • 47. Patrícia Linhares, Bobby Krell, Bya Barros, Michel Otte, Caroline Scharlau e Edson Vieira • 48. Francisco Cálio e Caroline Scharlau curtindo o show da Vanessa da Mata 
49. equipe cristais são Marcos curtindo o happy hour

50. Família Mourão (Studio Casa) com Vanessa da Mata • 51. O coordenador de marketing da ABIMAD, Marcos Coelho, e o engenheiro Marco Túlio Ferreira 
52. Associados e diretoria ABIMAD curtindo o show da Vanessa da Mata • 53. Diretoria da ABIMAD prestigiando o show da Vanessa da Mata • 54. Brunete Fraccaroli e Edson Ávila, da Artisan 

55. Equipe Tapetes Style Brasil recebendo Brunete Fraccaroli em seu estande • 56. Casal Scarazzato • 57. As irmãs Maria Eliza Bravim e Jaqueline Bravim (Helizart), recebendo o amigo  
Edson Ávila (Artisan) em seu estande • 58. Brunete Fraccaroli encantada com produtos Tok Glass • 59. Ana Cristina Guerra, da Artes e Ofícios, com Brunete Fraccaroli 

60. Thiago Schwartz e Ralfi Moreira, da By Art • 61. Fabricantes de decoração marcaram presença na ABIMAD Inverno: Ribeiro e Pavani, Light Way, Urban Loft 
62. José lúcio Aragão (coordenador das feiras ABiMAD) e patrícia linhares (gerente executiva da ABiMAD)

50

53

51 52

54

55

56 57 58 59

60 61 62 75



enConTro 
InTernACIonAl 
De negóCIoS, 
uM novo 
ConCeITo
InternAtIonAl BuSIneSS 
rounDS, A neW concept 

hall - quantos importadores vieram 
e de quais países? eles sentiram-se satisfeitos? 

Durante esta edição do evento recebemos quinze 
importadores que vieram de diversos países: Angola, 
Bolívia, chile, colômbia, emirados Árabes unidos, 
México, paraguai, porto rico, república Dominicana, 
uruguai e venezuela. recebemos elogios dos 
importadores, todos gostaram de ter o seu próprio 
espaço dentro da feira. Além disso, fi caram muito 
satisfeitos com os produtos que encontraram nesta 
edição e com os negócios realizados com os expositores.

hall - os resultados foram favoráveis? 

sim. os resultados do encontro internacional ABiMAD 
foram muito positivos. realizamos uma pesquisa com 
os associados participantes do encontro internacional 
durante a edição de inverno e estimamos que foram 
realizados u$ 1,1 milhão de negócios diretos e u$ 2,04 
milhões de negócios futuros com previsão de seis meses 
para concretização.

hall - quando será a próximo encontro internacional 
de negócios e quais as novidades em torno dela? 
já temos importadores confi rmados?

o próximo encontro internacional ABiMAD irá 
acontecer no dia 08 de fevereiro, o primeiro dia da 
feira ABiMAD verão 2012. Já temos importadores 
interessados em visitar a edição de fevereiro e estamos 
trabalhando para encontrar novos importadores. 
em novembro iremos fechar a lista de importadores 
confi rmados e aprovados pela ABiMAD para visitarem 
a feira na modalidade de vip internacional.

hall - Como funcionou o evento encontro 
internacional de negócios aBimaD inverno 2011?

este ano desenvolvemos uma nova estrutura para o 
encontro internacional ABiMAD. Após uma pesquisa 
realizada por nosso Departamento de Marketing, 
concluímos que deveríamos implantar um novo estilo de 
rodada. Antigamente os importadores que participavam 
do encontro internacional eram direcionados para uma 
sala dentro do pavilhão e alocados em uma mesa própria 
contendo uma placa de identifi cação com o nome de 
sua empresa. os expositores participantes do projeto 
visitavam cada importador em sua mesa para uma 
troca de cartões e apresentação de produtos através 
de catálogos. este ano, a nova dinâmica do evento 
iniciou com uma rápida visita monitorada dos 
importadores aos stands dos associados participantes 
do projeto internacional da ABiMAD. esta visita permitiu 
que os associados apresentassem seus produtos a todos 
os importadores que visitaram a feira na modalidade 
vip. Após a visita monitorada, os importadores foram 
acompanhados até o international lounge, no qual 
encontraram 20 microescritórios para realizarem 
negócios confortavelmente. o international lounge 
também dispunha de computadores com acesso a 
internet, rede wi-fi , impressora, diversos tipos de snacks 
e bebidas. todos estes serviços foram disponibilizados 
para facilitar as reuniões realizadas entre os expositores 
e os importadores.
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enConTro 
InTernACIonAl 
De negóCIoS, 
uM novo 
ConCeITo
InternAtIonAl BuSIneSS 
rounDS, A neW concept 

hAll – hoW DID ABIMAD’S WInter 2011 
InternAtIonAl BuSIneSS rounDS Work?

this year, we came up with a new format for ABIMAD’s 
International gathering. After a study conducted by 
our Marketing Department, we came to the conclusion 
that it was necessary to implant a new style of business 
rounds. Before, the importers who took part in the 
International gathering were led to a room inside 
the pavilion and given their own table with a sign 
identifying the name of their company. the exhibitors 
taking part in the project would visit each importer 
at their table to exchange business cards and present 
their products using their catalogs. this year, the 
new dynamic for the event started off with a quick 
monitored visit by the importers to the stands of the 
members participating in ABIMAD’s international 
project. this visit made it possible for the members to 
present their products to all the importers who visited 
the trade show as VIps.  After the monitored visit, 
the importers were led to the International lounge, 
where they found 20 mini-offices, where they could do 
business in complete comfort. the International lounge 
also had computers with Internet access, Wi-Fi network, 
printer, and a selection of snacks and beverages. All 
these services were made available to facilitate the 
meetings being held between exhibitors and importers.

hAll – hoW MAny IMporterS cAMe AnD 
FroM WhAt countrIeS? Were they SAtISFIeD? 

During this edition, the event hosted fifteen importers, who 
came from many different countries: Angola, Bolivia, chile, 
colombia, united Arab emirates, Mexico, paraguay, puerto 
rico, Dominican republic, uruguay and Venezuela.  We 
received praise from the importers. they all liked having their 
own space at the trade show. In addition, they were really 
satisfied with the products they found this edition and with 
the business they did with the exhibitors.

hAll – Were the reSultS FAVorABle? 

yes, they were. the results for the ABIMAD International 
gathering were very positive.  We conducted a study with 
the members who took part in the International gathering 
during the winter edition and estimate that uSD 1.1 million 
dollars of direct business deals were made, as well as uSD 
2.04 million in future business deals, expected to come to 
fruition within six months.

hAll – When WIll the next InternAtIonAl BuSIneSS 
rounDS Be helD AnD WIll there Be Any neW 
DeVelopMentS? hAVe you AlreADy conFIrMeD 
the preSence oF IMporterS?

the next ABIMAD International gathering is set to take 
place February 08, the official opening day of ABIMAD’s 
February 2012 trade show. We already have importers 
who are interested in visiting the February edition and we 
are working on finding new importers. In november, we 
will be finalizing our list of importers who are confirmed 
and approved by ABIMAD to visit the trade show as 
International VIps.

trADItIonAlly, DurIng ABIMAD 
trADe ShoWS, InternAtIonAl 
BuSIneSS rounDS Are helD, An eVent 
thAt AIMS to BrIng IMporterS to 
the ShoW. they Are InVIteD to BrAzIl 
to leArn ABout the nAtIonAlly 
proDuceD IteMS on DISplAy At the 
trADe ShoW. 

ABIMAD InVIteD 15 IMporterS. BeSIDeS 
hAVIng All theIr hotel AnD trAVel 
expenSeS pAID, they Were oFFereD A 
Set oF SpecIAl SerVIceS. 

erIk FIuzA, reSponSIBle For ABIMAD’S 
InternAtIonAl DepArtMent, 
explAIneD hoW the neW ForMAt oF 
the InternAtIonAl BuSIneSS rounDS 
WorkS AnD Spoke ABout the reSultS 
oBtAIneD In thIS eDItIon. reAD on.

traDiCionalmente, Durante as 
Feiras aBimaD, aConteCe o enContro 
internaCional De negóCios, evento que 
visa atenDer os importaDores ConviDaDos 
a vir ao Brasil para ConheCer os proDutos 
naCionais expostos nas Feiras. 

Foram ConviDaDos a vir À Feira 
aBimaD 15 importaDores. para eles, 
além De toDas as Despesas Com hotel 
e passagem pagas, toDa uma estrutura 
De atenDimento Foi montaDa. 

o responsável pelo Departamento 
internaCional Da aBimaD, eriK Fiuza, 
expliCa Como FunCiona esse novo Formato 
De roDaDa internaCional e Divulga 
os resultaDos oBtiDos nesta eDição. 
aCompanhe.

77



hall - além de participar do encontro 
internacional aBimaD, quais outros 
benefícios são oferecidos ao 
vip internacional?

o vip internacional recebe todo apoio e suporte do 
Departamento internacional durante a sua estadia 
no Brasil, dentro e fora da feira ABiMAD. nossa 
equipe está altamente qualifi cada para ajudá-los a 
solucionar qualquer problema que venha a surgir 
durante sua viagem ao Brasil. inclusive, durante 
a última edição da feira de inverno, a ABiMAD 
disponibilizou um celular com sistema de rádio 
integrado para cada vip internacional para que 
ele entrasse em contato com o departamento 
internacional a qualquer momento que necessitasse 
de ajuda. A ABiMAD também cobre o custo de 
passagem aérea e hotel para a maioria dos vips 
internacionais e disponibiliza um motorista 
particular para aguardá-lo no aeroporto no dia de 
sua chegada e levá-lo ao hotel como também realiza 
o inverso no dia de sua partida. sempre escolhemos 
um dos melhores hotéis de são paulo, que ofereça 
qualidade e conforto e que esteja localizado 
próximo ao local da feira. Disponibilizamos de um 
traslado para levar e trazer os importadores do 
hotel à feira (e vice-versa) durante os horários de 
abertura e fechamento do evento.  

hall - quem quer participar, o que precisa fazer?

É muito fácil participar do encontro internacional 
ABiMAD. o associado ABiMAD que deseja 
participar deverá entrar em contato com o 
Departamento internacional e solicitar uma visita 
de nosso engenheiro Marco tulio ferreira para 
emissão do selo Quality for export. Após obter o 
selo, o associado deverá se inscrever no projeto de 
exportação ABiMAD e assim participar do encontro 
internacional, como também usufruir de diversos 
benefícios.

o importador que deseja participar do encontro 
internacional, deverá entrar em contato com o 
Departamento internacional da ABiMAD e solicitar 
um formulário de inscrição para visitar a feira na 
modalidade vip internacional. A inscrição não 
garante a participação na rodada, o importador 
deverá aguardar a sua aprovação para participar. 
somente importadores que pretendem importar 
produtos dos expositores poderão se inscrever. 
importadores brasileiros com empresas voltadas em 
atender o mercado nacional brasileiro não poderão 
inscrever-se no encontro internacional ABiMAD na 
modalidade de vip internacional. 

hAll - BeSIDeS tAkIng pArt In the ABIMAD 
InternAtIonAl gAtherIng, WhAt Are the other 
BeneFItS BeIng oFFereD to the InternAtIonAl VIpS?

International VIps receive full assistance and support from the 
International Department during their stay in Brazil, both at 
the trade show and away. our team is highly skilled in helping 
them solve any problems that may arise during their trip to 
Brazil. this included, during the last winter edition, ABIMAD 
making a cell phone with an integrated radio available to 
each International VIp, so they could contact the international 
department whenever they needed help. ABIMAD also covers 
all the cost of the plane tickets and hotels for the majority of 
the International VIps and provides a private driver to wait 
for them at the airport on the day of their arrival to take them 
to the hotel, as well as doing the same on the day of their 
departure. We always choose São paulo’s best hotels, the ones 
that offer quality and comfort, and that are located near the 
trade show. We offer a shuttle service to take them to and from 
the hotel to the trade show during the opening and closing 
times of the event.  

hAll – WhAt Do people neeD to Do to tAke pArt?

It’s very easy to take part in ABIMAD’s International 
gathering. ABIMAD members who want to take part in the 
event should contact the International Department and 
request a visit with our engineer Marco tulio Ferreira to 
apply for the export quality seal. After receiving the seal, the 
member should sign up for ABIMAD’s export project. that way 
they will be able to participate in the International gathering, 
as well as enjoy other benefits.

Importers who would like to take part in the International 
gathering should contact ABIMAD’s International 
Department, requesting a sign-up form to visit the trade 
show as an International VIp. Signing up does not guarantee 
participation in the rounds, so importers will have to await 
approval to take part. only importers who intend to import 
products from the exhibitors will be able to sign up. Brazilian 
importers whose companies aim to serve the Brazilian domestic 
market will not be able to sign up for ABIMAD’s International 
gathering as International VIps. 
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caviaR onde e quando quiseR
Para quem gosta de luxo, caviar e champanhe formam a 
dupla perfeita. Quem leva uma vida sofi sticada vai gostar 
de conhecer a “en-K de caviar” by Kaviari. Em cada latinha 
vem 15 gramas de caviar Ostreta ou Kristal. São seis cores 
diferentes e vem com uma colher de degustação para maior 
comodidade. O preço varia de 35 a 55 dólares.

caviaR WheReveR and 
WheneveR you liKe

for those who enjoy luxury, caviar and champagne have 
always been the perfect combination. for those who lead a 
sophisticated life, the “en-K de caviar” by Kaviari is a must-
try. each tin contains 15 grams of ostreta or Kristal caviar. 
they are sold in six different colors and each one comes 
with a tasting spoon for your convenience. the price varies 
between 35 and 55 dollars.

www.kaviari.fr

vitRine Hall
hall shoWcase

legÍtimo italiano na cHina
A famosa grife italiana masculina Zegna comemora 20 anos de 
atuação no maior mercado de luxo da atualidade, a China. Decidiu 
então lançar peças exclusivas limitadas a 20 exemplares para cada 
item. São eles: um telefone celular em ouro rosa com cristais 
de safi ra e pele de jacaré, criado em parceria com a Vertu; um 
modelo de relógio criado especialmente pela Girard-Perregaux; 
abotoaduras da Tateossian e dois tipos de tecidos especiais, com os 
quais serão confeccionados 20 ternos numerados individualmente, 
trabalhados à mão e com gravação do nome do cliente nos botões 
e etiquetas. A coleção limitada estará disponível apenas para as 82 
lojas da marca na Grande China.

tRue italian in china

Zegna, the famous men’s fashion label from italy, is 
celebrating its twentieth anniversary in today’s biggest 
luxury market – china. the label decided to launch 
extremely limited edition pieces, 20 examples of each 
item. they are: a cell phone in rose gold with sapphires 
and crocodile skin, created in partnership with vertu; 
a wristwatch created by Girard-perregaux; cufflinks by 
tateossian; and two special types of fabric, out of which 
20 individually numbered suits will be hand tailored, 
with the customer’s name engraved on the buttons 
and tags. the limited edition collection will only be 
available at the brand’s 82 stores in china.
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o pai do pinóquio
A tradicional marca Montblanc, que sempre homenageia 
célebres personalidades com edições especiais de suas 
preciosas canetas, comemora agora o autor italiano 
Carlo Collodi, o criador de um dos personagens mais 
duradouros da literatura infantil: Pinóquio. O cone do 
corpo da caneta é arredondado, remetendo ao grande 
nariz do personagem. 

beiJo Roubado
O novo perfume da Cartier chama-se Baiser Volé e 
signifi ca “beijo roubado” em português. A fragrância 
leve e surpreendente é baseada nas múltiplas facetas 
do lírio, cujo aroma é um dos favoritos dos homens 
quando pensam em uma mulher e em sua feminilidade 
inquietante. O frasco de Baiser Volé apresenta um design 
purista, que possui uma tampa que se abre como os 
isqueiros de ouro da grife Cartier.

pinocchio’s fatheR

montblanc, the well-established brand known for its 
tributes to immortal celebrities with special editions 
of its splendidly finished pens, has now set out to 
commemorate italian author carlo collodi, creator 
of one of the most beloved characters in children’s 
literature: pinocchio. the pen’s cone is rounded off 
to remind the user of the character’s prominent nose.

www.montblanc.com

stolen Kiss

cartier’s latest perfume is called Baiser volé, which 
means “stolen kiss” in english. the light and surprising 
fragrance is based on the many facets of the lily, an 
aroma that is a favorite of men when thinking of a 
woman and her unsettling femininity. Baiser volé’s 
flask is an example of purist design, with its lid that 
opens like cartier’s gold lighters do. 

inspiRaçÃo aRt dÉco
Para a coleção Pre-Fall da Louis Vuitton, 
Marc Jacobs se inspirou na estampa mais 
clássica da grife francesa, o Monogram 
canvas, combinando-a com outros padrões 
da marca, como os couros que trazem o 
monograma ‘LV’ em relevo. Os couros 
foram tingidos em cores diferenciadas, e 
nos remetem ao estilo Art Déco por seus 
tons de azul, magenta e café-com-leite. 
A combinação da tradicional estampa 
Monogram canvas com couro de bezerro 
altamente granulado e couro de cabra, 
os dois últimos com o monograma 
‘LV’ gravados em baixo-relevo, evoca 
a sofi sticação e a precisão do trabalho 
artesanal por parte da grife Louis Vuitton. 

aRt deco inspiRation

for louis vuitton’s pre-fall collection, 
marc Jacobs took his inspiration from 
the french fashion label’s most classic 
print, the canvas monogram, combining 
it with the brand’s other patterns, such 
as leather bearing the “lv” monogram in 
relief. the leather has been dyed unique 
colors that are reminiscent of art deco 
with its blue, magenta and milk-and-
coffee colors. the combination of the 
traditional canvas monogram print on 
high grain calf and goat skin, the latter 
two with the “lv” monogram engraved in 
low-relief, evokes the sophistication and 
precision of handcrafting for which louis 
vuitton is well known.

 www.cartier.com

www.louisvuitton.com
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Relógio feito com 
pedaços do navio 
titanic. (acRedite!)
Esse relógio belíssimo e diferenciado 
é o Titanic DNA Steampunk criado 
pelo designer Romain Jerome. Feito 
de aço autêntico do legendário 
navio naufragado Titanic fornecido 
pelos estaleiros Harland & Wolff em 
Belfast. O display do relógio possui 
algarismos romanos e o ponteiro 
inspirados nas âncoras do navio.  
É uma peça de colecionador, foram 
produzidos apenas 2012 relógios. 
O preço do relógio é bem titânico 
também, custa 13 mil dólares.

Watch made With 
pieces of the titanic. 
(Believe it!)

this exquisite, unique watch is called 
the titanic dna steampunk and 
was created by designer Romain 
Jerome. made with authentic steel 
from the legendary shipwrecked 
titanic supplied by the harland 
& Wolff warehouse in Belfast. the 
watch face bears Roman numerals 
and its hands are inspired by the 
ship’s anchors. this is a collector’s 
piece, since only 2012 have been 
made. the price of the watch is 
titanic as well, at 13,000 dollars.

máquina
A Lamborghini estreou, em Frankfurt, o Gallardo LP 
570-4 Super Trofeo Stradale, uma edição limitada a 150 
unidades do modelo que a marca apelida de o “Gallardo 
mais extremo já construído”. Com este modelo, a 
marca italiana pretende trazer para as ruas a emoção 
das provas em circuito. Baseado no modelo utilizado 
no Lamborghini Blancpain Super Trofeo, o Gallardo LP 
570-4 Super Trofeo Stradale será produzido numa edição 
especial, limitada a 150 unidades, todas numeradas e 
com uma placa de identificação. 

machine

in frankfurt, lamborghini recently debuted the 
Gallardo lp 570-4 super trofeo stradale, a limited 
edition of the model that has been nicknamed the 
“most extreme Gallardo ever built.” With this model, 
the italian brand intends to get this thrilling car off 
the track and into the street. Based on the model of 
the lamborghini Blancpain super trofeo, the Gallardo 
lp 570-4 super trofeo stradale will be produced in 
a 150 unit limited edition, all of them numbered and 
with an identification plate. 
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estilo & golf
Para os entusiastas e praticantes de golfe, os acessórios  
que aliam beleza e funcionalidade para transportar os tacos, 
bolinhas e tees, são muito importantes. A sofisticação e o 
glamour fazem parte deste esporte, que ganha cada vez  
mais adeptos em todo o mundo. O saco de golfe da linha 
Hugo Boss Green transporta todos os objetos com elegância 
e versatilidade. Confeccionado em tecido resistente, o saco de 
golfe conta com sete compartimentos muito bem distribuídos. 
Um compartimento central com zíper e bolsos acomoda  
os tacos, enquanto um bolso lateral armazena as bolinhas. 
Para manter seus pertences mais valiosos a salvo de qualquer 
imprevisto, uma divisória à prova d’água é ideal para levar  
o dinheiro e até guardar seu relógio entre outros objetos. 

veuve clicquot  
bem náutico
O renomado champanhe francês Veuve Clicquot 
aliou-se à italiana Riva Yachts, fabricante dos mais 
luxuosos motoryachts, para produzir uma nova e 
surpreendente coleção de baldes de gelo e acessórios 
para iatistas exigentes – a Grande Dame Cruise 
Collection. Nada mais exclusivo e refinado que o  
estilo destas duas grifes europeias. O item mais 
sofisticado desta coleção é um baú sob encomenda 
que se assemelha a um casco de barco e remonta  
à época de ouro da Dolce Vita, onde celebridades 
como Brigitte Bardot eram clicadas a bordo de 
seus iates, navegando em alto estilo. Esta peça está 
avaliada em US$ 80.000. Por serem produtos que 
serão fabricados sob encomenda, os itens desta 
coleção são extremamente luxuosos e detalhistas. 

style & Golf

for seasoned golfers and enthusiasts, accessories that combine 
beauty and functionality to carry clubs, balls and tees are 
of utmost importance. sophistication and glamour are part 
of this sport, which is winning over more and more fans all 
over the world. this golf bag from the hugo Boss Green line 
carries all of the aforementioned objects with elegance and 
versatility. manufactured in a durable fabric, the golf bag 
has seven extremely well distributed compartments. a center 
compartment with a zipper and pockets carries the clubs, 
while a side pocket stores the balls. in order to keep the most 
valuable belongings safe from the unexpected, a waterproof 
divider is provided as the perfect place to carry money and 
even store a watch, among other objects. 

veuve clicquot, nautical style

the renowned french champagne veuve clicquot has teamed up with the italian company Riva yachts, manufacturer of the world’s 
most luxurious motor yachts, to produce a surprising new collection of ice buckets and accessories for demanding yacht lovers – the 
Grande dame cruise collection. nothing is more exclusive and refined than the style of these two european designer labels. the most 
sophisticated item in this collection is a chest made only on commission that looks like the body of a boat and refers back to the golden 
era of la dolce vita, when celebrities like Brigitte Bardot were photographed on board their yachts, navigating in high style. this piece 
is valued at usd 80,000. since they will only be made on commission, the items in the collection are extremely luxurious and detailed. 

www.hugoboss.com

www.veuve-clicquot.com
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elegÂncia À boa mesa
O designer holandês Marcel Wanders criou uma linha de talheres personalizados para 
a maison Christofl e Paris, que recebeu o nome de Jardin d’Eden. Conhecido por suas 
criações extravagantes e poéticas, Marcel se rendeu à história e à tradição da Christofl e 
para desenvolver a linha Jardin d’Eden. Tanto as hastes dos talheres como seu verso foram 
decorados com ilustrações exclusivas, como uma bailarina vestida com meias bordadas. 
Os traços sinuosos desenhados pelo artista formam exuberantes fl ores, folhas e cachos, 
cuja inspiração vem dos paradisíacos e exuberantes jardins franceses. 

eleGance at a Well laid taBle

dutch designer marcel Wanders created a custom line of flatware for maison christofle 
paris, which he named Jardin d’eden. Known for his extravagant, poetic creations, 
marcel dipped into the well of history and tradition, inspired by christofle, to develop 
the Jardin d’eden line. the handles of the flatware, front and back, have been decorated 
with exclusive illustrations, such as one of a ballerina with her embroidered stockings. 
the sinuous lines, drawn by the artist, form exuberant flowers, leaves and bunches, 
inspired by the paradisiacal and exuberant gardens of france. 

esmalte que custa R$ 225 mil
O Models Own, lançado pela joalheria inglesa Frost of London, 
é um produto desenvolvido para mulheres que não abrem mão do luxo, 
inclusive em suas unhas. O esmalte é feito de lascas de ouro e a tampa 
do vidro é cravejada com mais de mil pontos de diamantes. O vidro do 
precioso esmalte está em exposição na vitrine da loja e o produto será 
produzido pela joalheria somente sob encomenda.

nail polish that costs BRl 225,000

models own, launched by the english jeweler frost of london, is a 
product developed for women who aren’t willing to set luxury aside, 
even on their nails. the polish is made with shaved gold and its gold 
lid is studded with over a thousand diamond points. the precious 
polish’s bottle is on display in the store’s showcase and will only be 
produced by the jeweler on commission.

mediteRRanean eden bY bvlgaRi
As coleções de joias Bvlgari são a mais pura expressão do luxo. A mais nova 
coleção Mediterranean Eden é composta por joias ricas em cores e detalhes, 
com contrastes cromáticos e combinações que realçam a sensualidade e a 
delicadeza femininas. Inspiradas pelas belezas paradisíacas às margens do 
Mediterrâneo, as formas expressam as formações rochosas, o azul turquesa 
do mar e a exuberância das fl ores. Em ouro amarelo, branco ou rosa, pedras 
preciosas como diamantes, ametistas e topázios azuis encantam os olhos, 
combinados a peridotos verdes, turquesas e cerâmica branca decoram 
pulseiras, colares, anéis e pares de brincos.  

mediteRRanean eden By BvlGaRi

as coleções de joias Bvlgari são a mais pura expressão do luxo. a mais nova 
coleção mediterranean eden é composta por joias ricas em cores e detalhes, 
com contrastes cromáticos e combinações que realçam a sensualidade e a 
delicadeza femininas. inspiradas pelas belezas paradisíacas às margens do 
mediterrâneo, as formas expressam as formações rochosas, o azul turquesa 
do mar e a exuberância das flores. em ouro amarelo, branco ou rosa, pedras 
preciosas como diamantes, ametistas e topázios azuis encantam os olhos, 
combinados a peridotos verdes, turquesas e cerâmica branca decoram 
pulseiras, colares, anéis e pares de brincos. 

as coleções de joias Bvlgari são a mais pura expressão do luxo. a mais nova 
coleção mediterranean eden é composta por joias ricas em cores e detalhes, 

delicadeza femininas. inspiradas pelas belezas paradisíacas às margens do 
mediterrâneo, as formas expressam as formações rochosas, o azul turquesa 
do mar e a exuberância das flores. em ouro amarelo, branco ou rosa, pedras 

www.christofl e.com

www.bulgari.com
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A Região dos LAgos, AtuALmente 
cLAssificAdA como Região dA 
costA do soL, é umA Região do 
estAdo do Rio de JAneiRo e está 
divididA em sete municípios 
no entoRno dAs LAgoAs de 
ARARuAmA e sAquARemA, A Leste 
dA cApitAL do Rio de JAneiRo.  
é consideRAdA umA dAs mAis 
beLAs Regiões do LitoRAL 
fLuminense, mARcAdA peLo 
tuRismo e peLA indústRiA do 
sAL. A cidAde mAis popuLosA 
destA Região é cAbo fRio, com 
186 miL hAbitAntes. 

A RevistA hALL esteve nA Região 
dos LAgos visitAndo As cidAdes 
de búzios, cAbo fRio, ARRAiAL 
do cAbo e são pedRo dA ALdeiA. 
peRtinho do Rio, estA Região de 
pRAiAs pARAdisíAcAs é divididA 
em dois momentos: o AgitAdo 
veRão e o pAcAto inveRno. 
AcompAnhe A RepoRtAgem 
especiAL que A JoRnAListA 
cARoLine schARLAu eLAboRou 
pARA estA edição.

The Lakes Region, cuRRenTLy 
cLassified as paRT of The cosTa 
do soL Region, is LocaTed in 
The sTaTe of Rio de JaneiRo. 
iT is divided inTo seven ciTies 
suRRounding aRaRuama and 
saquaRema Lakes, JusT easT 
of The capiTaL ciTy of Rio de 
JaneiRo. iT is consideRed one of 
The mosT beauTifuL sTReTches 
of The sTaTe’s coasTLine, maRked 
by iTs TouRism and The saLT 
indusTRy. The Region’s biggesT 
ciTy is cabo fRio, wiTh 186,000 
inhabiTanTs. 

haLL magazine visiTed The Lakes 
Region, TouRing The ciTies of 
búzios, cabo fRio, aRRaiaL do 
cabo and são pedRo da aLdeia. 
RighT nexT dooR To Rio, This 
Region is fuLL of paRadise 
beaches and has Two diffeRenT 
seasons: busy summeRs and 
caLm winTeRs. Read The speciaL 
RepoRT JouRnaLisT caRoLine 
schaRLau wRoTe foR This 
ediTion.

Região dos Lagos 
Tudo azuL!
The Lakes Region – spLendid Times!

cAbo fRio
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Praia do Forte: é o cartão postal da cidade. outro 
destaque é a praia do foguete, de águas frias e 
onduladas, é perfeita para a prática do kitesurf. 

Forte de São Mateus: A bela construção de 1618 é 
aberta a visitação pública onde são expostos produtos 
artesanais da região. A subida ao forte é tranquila e 
muito bonita, pois pode-se observar de cima a praia do 
forte e a preservada ilha do Japonês.

Centro Histórico: com construções da época da 
ocupação portuguesa, o centro histórico de cabo 
frio é passagem obrigatória para quem se interessa 
por arquitetura. o destaque é para a capela da nossa 
senhora da guia, construída em 1740, fi ca no ponto mais 
alto da cidade, com vista para o canal. não é permitido 
subir de carro, o trajeto precisa ser feito a pé para 
preservar o calçamento original. pessoas idosas ou com 
defi ciência poderão subir de carro, mas somente com 
autorização.

Restaurante Piccolino: o restaurante atua desde 
1975 na cidade com um cardápio sofi sticado, seguindo 
o conceito de comfort food. outra opção bastante 
tradicional na cidade é a picanha na tábua oferecida 
no bar do zé.

praia do forte: This is the city’s picture postcard. 
another highlight is foguete (bottlerocket) beach, 
with its cold, restless waters – perfect for kite surfing. 

forte de são mateus: This beautiful structure, built in 
1618, is open to the public, where regional handcrafted 
products are displayed. The climb up to the fort is 
easy and quite beautiful, since you can see praia do 
forte beach and the well-preserved ilha do Japonês 
(Japanese island).

historic city center: vwith buildings dating back to 
the days of portuguese colonialism, cabo frio’s historic 
city center is a must see for anyone interested in 
architecture. one of the highlights is the our Lady of 
guidance chapel built in 1740, located at the highest 
point in the city, with a view of the canal. cars are 
not allowed on the way up; you will need to climb up 
on foot to protect the original road. The elderly and 
persons with disabilities can make the journey by car, 
but only with prior authorization.

Restaurante piccolino:This restaurant has in business 
since 1975, and has a sophisticated menu based on the 
idea of comfort food. another classic choice in the city 
is the diced grilled meat served up at bar do zé.

CaBo FRio
é o grande centro político e urbano da região e é 
a única cidade que possui aeroporto. porém, para 
chegar lá no inverno, há voos comerciais somente 
por uma única companhia aérea e em dias específi cos. 
A melhor forma de chegar a cabo frio é desembarcando 
no Aeroporto do galeão e pegando um ônibus que sai 
direto do aeroporto até cabo frio. o trajeto leva mais 
ou menos 2 horas e meia. é preciso reservar o transfer 
com antecedência, a empresa de transporte que opera 
é a 1001. chegando na cidade, você se depara com 
praias famosas por suas águas tranquilas e cristalinas, 
que fazem da cidade um grande destino turístico dos 
fl uminenses e dos mineiros. Além disso, possui um 
centro histórico riquíssimo.

cabo fRio
This city is the region’s political and urban center 
and the only one with an airport. however, arriving 
there in the winter, you’ll have to rely on commercial 
flights by a single airline and only on certain days. The 
best way to get to cabo frio is by arriving at galeão 
airport in Rio de Janeiro and catching a bus that leaves 
from there to cabo frio. The trip takes around two and 
a half hours. it’s important to make reservations for the 
transfer in advance, and the company that operates the 
route is 1001. upon arrival in the city, you will be faced 
with its beaches, famous for their calm, crystal clear 
waters. They are what make the city such a popular 
destination for tourists from Rio de Janeiro and minas 
gerais alike. in addition, it has an extremely impressive 
historic center.

pRAiA do foguete

cApeLA de nossA senhoRA dA guiA

foRte de são mAteus
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BÚzios
é o município mais famoso da região pela exploração 
do turismo de luxo, pelo grande número de turistas 
estrangeiros e pelo glamour que transmite. é a cidade 
dos ventos, ideal para a prática de voo livre e iatismo. 
no inverno, venta bastante e faz aquele friozinho 
durante a noite. no verão, a cidade fi ca lotada e o 
calor é amenizado com a brisa dos ventos no fi m 
da tarde.

Rua das Pedras: é um chão de pedras onde estão os 
melhores restaurantes e as mais elegantes lojas da 
cidade. parece um vilarejo onde se pode desfrutar de 
moda, arte e gastronomia. é o lugar ideal para curtir 
um chopp ou degustar um bom vinho, seja na agitação 
de uma balada ou ouvindo os clássicos do jazz; seja em 
uma galeria de artes ou em uma feirinha de artesanato. 
contemplando o despojado e o sofi sticado ao mesmo 
tempo e no mesmo lugar, a Rua das pedras reúne os 
opostos e esbanja bom gosto.

Praia das Caravelas: Refúgio para quem busca sossego e 
contato com uma praia preservada e “quase” particular. 
para entrar nesta praia, o acesso é por uma trilha ou 
pelo Resort travel inn Apa pau brazil. neste hotel, uma 
surpresa: a jornalista surpreende-se com o trabalho de 
um artista plástico, proprietário do quiosque que atende 
na praia das caravelas. ele produz cadeiras, mesas, 
estantes e até uma lixeira com uma massa secreta, que 
imita concreto. esta massa, de acordo com o artista, 
contém resíduos de materiais recicláveis. 

This is the region’s most famous city, due to its 
reputation for luxury tourism, by the large numbers of 
foreign tourists and its glamorous feel. it is a windy city, 
ideal for practicing free flights and yachting. in winter, 
it is very windy and can get chilly at night. in winter, the 
city is packed and the heat made easier to bear by late 
afternoon breezes.

Rua das pedras: This is a stone street and is where 
the city’s best restaurants and most elegant shops are 
located. it’s like a village where you can enjoy fashion, 
the arts and fine dining. it’s the perfect place to enjoy 
a draft beer or a fine wine, whether it be in a crowded 
party venue, or listening to classic jazz, at an art gallery 
or a charming outdoor market with handcrafted goods. 
it’s a place where the laid back and the sophisticated 
share the same time and place. Rua das pedras attracts 
opposites and overflows with good taste.

praia das caravelas: a refuge for those searching for 
bit of calm and contact with a well-preserved, “almost” 
private beach. in order to reach this beach, you need 
to take a trail or enter via Resort Travel inn apa pau 
brazil. at this hotel, a surprise: your journalist was 
surprised with the work of a fine artist, owner of the 
kiosk he works at on praia das caravelas. he makes 
chairs, tables, shelves and even trash cans, all with 
a secret mixture that imitates concrete. according 
to the artist, the mixture contains residues from 
recycled material.

pRAiA dAs cARAveLAs

mÓveL eXposto no hoteL ApA pAu bRAziL  RuA dAs pedRAs88
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o município é conhecido como a “capital do mergulho”. As praias 
de águas transparentes, de cor turquesa e areia muito branca 
tornam sua costa num dos locais brasileiros mais propícios para 
a pesca submarina. A abundante fauna marinha é decorrente da 
ressurgência: um fenômeno oceanográfi co raro que consiste na 
subida de águas profundas e ricas em nutrientes para regiões 
menos profundas do oceano. o município também conta com 
uma área preservada pelo ibama, a restinga de massambaba, 
onde são encontradas as mais exóticas orquídeas do mundo.

Passeio de Barco: o passeio de barco é o principal atrativo 
turístico da cidade. existe um grande número de pessoas nas 
ruas vendendo este passeio. procure um barco autorizado pela 
secretaria de turismo. o passeio realmente vale a pena, os 
turistas, principalmente os estrangeiros, se encantam pelas 
belas paisagens vistas do início ao fi m. durante o tour, é possível 
visualizar de perto praias paradisíacas, fendas, grutas e um mar 
azul turquesa. o destaque é para a gruta Azul, com paredes 
azuladas pela incidência da luz solar. é possível que pequenas 
embarcações penetrem no seu amplo salão de 15 metros de 
altura, mas tal façanha só é possível quando a maré está baixa. 
vale a pena fotografar também a pedra com cara de macaco e a 
fenda de nossa senhora, com a imagem da santa.

Ilha do Farol: considerada a praia mais perfeita do brasil, é 
Reserva biológica da marinha, sendo vigiada 24 horas por dia. 
para desembarcar na ilha, há de se cumprir algumas regras, 
como: não se atirar dos barcos; não nadar em local de embarque 
e desembarque; e não subir as dunas. é uma praia paradisíaca 
de areias brancas e com um recife de corais fantástico, 
ideal para mergulho.

This city is known as the “diving capital.” its crystal clear beaches 
with their turquoise waters and extremely white sands make this 
coast one of brazil’s most perfect places for underwater fishing. 
The abundant marine fauna is the result of upwelling: a rare 
ocean phenomenon that involves the rising of deep waters, rich in 
nutrients, to shallower parts of the ocean. The city also has a nature 
reserve, protected by ibama, the Restinga de massambaba, where 
you can see some of the world’s most exotic orchids.

boat Tours: boat tours are one of the city’s main tourist attractions. 
you will come across many people on the street hawking these 
tours. Look for boats authorized by the secretary of Tourism. The 
tour is really worth it, as tourists, especially foreigners, are delighted 
by the beautiful landscapes they see from start to finish. during the 
tour, it is possible to see paradisiacal beaches, crevices, grottoes and 
a turquoise blue sea. The highlight of the outing is the blue grotto, 
with its walls that shine blue in sunlight. small boats can make it 
into the large 15-meter-high hall, but this feat is only possible when 
the tide is low. it’s also worth photographing the monkey faced 
Rock and the crevice of our Lady, with the image of the saint.

ilha do farol: considered brazil’s most perfect beach, it is a 
biological Reserve guarded 24 hours a day by the brazilian navy. 
in order to visit the island, you have to follow several rules, such as: 
don’t jump off the boat; don’t swim in the boarding and unboarding 
areas; don’t climb on the dunes. it’s a paradisiacal beach with white 
sands and a fantastic coral reef, ideal for diving.

aRRaiaL do CaBo

mARinA

gRutA AzuL

pRAiA do fARoL

pedRA com cARA de mAcAco 89



são PedRo
da aLdeia
o município, pequeno e pobre, possui 88 mil habitantes. 
colonizado por índios catequizados oriundos do espírito 
santo, foi um grande produtor de sal marinho no 
passado, atividade hoje extinta. A cidade está longe 
do glamour das praias azuladas frequentadas pela elite 
carioca. porém, guarda consigo uma relíquia de valor 
inestimável: a casa da flôr.

casa da flôr: A casa começou a ser construída em 1912 
por gabriel Joaquim dos santos, um homem pobre, 
fi lho de índia com ex-escravo africano, era trabalhador 
das salinas da região e nunca frequentou a escola. entre 
1912 e 1985, construiu uma casa que é considerada um 
símbolo da arquitetura espontânea. em 1923, após um 
sonho que teve, passou a incrementar sua casinha com 
objetos encontrados no lixo: cacos de cerâmica, de louça, 
de vidro, de ladrilhos. ele procurava pela vizinhança: 
lâmpadas queimadas, conchas, pedrinhas, correntes, 
tampas de metal, manilhas, faróis de automóveis. 
Aos poucos, com essas peças, formava fl ores, folhas, 
mosaicos, cachos de uvas, colunas e esculturas 
fantásticas, fi xadas dentro e fora da casa. A edifi cação 
é tombada pelo patrimônio histórico fl uminense. 
estudiosos comparam a casa da flôr ao estilo de gaudí, 
arquiteto catalão símbolo da cidade de barcelona. 
porém, seo gabriel nunca abriu um livro de artes em 
sua vida. para chegar à casa da flôr, pode-se ir de táxi. 
para visitar a casa é cobrado R$ 2,00, como taxa de 
manutenção. quem cuida do monumento é o sobrinho-
neto do artista, que mora ao lado. conheça um pouco 
mais sobre a casa da flôr e arquitetura espontânea na 
página 18 desta edição. 

This small, poor city is home to 88,000 people. 
colonized by the catechized indians from the state of 
espírito santo, it used to be a large producer of sea salt, 
a now defunct activity. The city is very different from 
the glamour of the blue beaches frequented by the 
state’s elite. however, it does guard a relic of inestimable 
worth: a casa da flôr (house of the flower).

casa da flôr: construction on this house was begun 
in 1912 by gabriel Joaquim dos santos, a poor man, 
the son of an indian and a former slave from africa. 
he worked for the region’s salt mills and never went to 
school. between 112 and 1985, he built a house that is 
considered to be a symbol of spontaneous architecture. 
in 1923, after a dream, he began adding objects found 
in the trash to his little house: shards of pottery, 
ceramics, glass and tiles. he sought materials from his 
surroundings: burnt light bulbs, shells, rocks, chains, 
metal lids, shackles, headlights. Little by little, he would 
create the shapes of flowers, leaves, mosaics, bunches 
of grapes, columns and fantastic sculptures, attached 
both inside and outside the house. The construction 
has been declared a part of the state of Rio de Janeiro’s 
heritage. scholars compare the house of the flower 
to the style of gaudí, the catalan architect, symbol of 
the city of barcelona. however, seo gabriel never once 
opened an art book. in order to reach the house of the 
flower, you can take a taxi. a visit to the house costs 
bRL 2.00, as a maintenance fee. The person who cares 
for the monument is the artist’s great-nephew, who lives 
next door. Learn a little more about the house of the 
flower and spontaneous architecture on page 
18 of this edition.

cAsA dA fLÔR
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Em ação In ActIon

ElEição da nova  
dirEtoria aBimad
Um dia antes do início da feira ABIMAD Inverno,  
26 de julho, aconteceu, no próprio pavilhão  
do evento, mais uma Assembleia Geral reunindo  
grande parte dos associados da ABIMAD. 

Na ocasião, aconteceu a eleição da nova diretoria. 
Os empresários compareceram em massa e puderam 
participar da votação, elegendo por aclamação a chapa 
única formada por: 

Presidente:  
Michel Otte (Butzke Móveis – Timbó/SC)

Vice Presidente:  
Paulo Mourão (Studio Casa – Curitiba/PR)

Diretor Financeiro:  
Paulo Allemand (Formanova Móveis – Palhoça/SC)

Fernando Flôres (Cedus Movelaria – Ubá/MG) era o 
presidente anterior, juntamente com Paulo Mourão 
(vice) e Paulo Allemand (financeiro). Fernando passou  
o cargo a Michel Otte no mesmo dia da Assembleia.  
O vice-presidente e o diretor financeiro  
permaneceram os mesmos.

O novo presidente, Michel Otte, assumiu o cargo e 
já dirigiu a feira um dia depois de sua posse. Michel 
conduziu o evento, pois já estava inteirado de toda 
a estrutura da feira. Isto porque estava no cargo de 
conselheiro fiscal da ABIMAD desde 2010 e  
permanecia atuante nas decisões da associação.

ElEctIon of ABIMAD’s nEw BoArD

on July 26, a day before the winter edition of the 
ABIMAD trade show began, another General Meeting 
was held at the event’s main pavilion, gathering a large 
part of the association’s members. 

the new executive board was elected during the 
meeting. Entrepreneurs appeared in large numbers and 
were able to take part in voting, vocally electing the 
following single platform: 

President:  
Michel otte (Butzke Móveis – timbó/sc)

1st Vice President:  
Paulo Mourão (studio casa – curitiba/Pr)

financial Director:  
Paulo Allemand (formanova Móveis – Palhoça/sc)

fernando flôres (cedus Movelaria – Ubá/MG) was the 
previous president, along with Paulo Mourão (vice) 
and Paulo Allemand (financial). fernando passed the 
presidency on to Michel otte on the same day as the 
Meeting. the vice-president and financial director 
stayed the same.

the new president, Michel otte, assumed his position 
and began managing the show just a day after taking 
office. Michel ran the event, since he was already 
very familiar with the trade show’s organization. this 
is because he has been a tax director for ABIMAD 
since 2010 and has remained an active part of the 
association’s decisions.
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GrandEs comEmoraçÕEs 
para uma História 
dE muito sucEsso
No dia 19 de agosto, o Clube Santa Rita, Farroupilha - RS, 
foi o palco para as comemorações dos 25 anos da estobel 
estofados. O evento teve como objetivo homenagear 
os colaboradores, parceiros, sócios e todos aqueles que 
contribuíram para a história de sucesso da estobel.

Para a ocasião, a empresa preparou diversas homenagens 
a todos os colaboradores com o intuito de agradecer 
e reconhecer a dedicação à empresa. em um primeiro 
momento, os colaboradores foram agraciados com 
medalhas e troféus entregues pelas mãos dos diretores. 
A seguir, o vídeo institucional dos 25 anos da estobel 
foi apresentado em primeira mão a todos os presentes, 
surpreendendo principalmente aos protagonistas.

Os diretores, Jurandir Volpini, Nadir Molon, Paulo Gasperin 
e Vilson Nicolodi, também receberam homenagens dos 
colaboradores através de vídeo e placa alusiva aos 25 anos 
da estobel. O descerramento da placa ofi cial comemorativa 
dos 25 anos foi realizado pelos diretores, marcando esta 
data na história da comunidade de Farroupilha.

GrAnD cElEBrAtIon 
of A sUccEss story

on August 19, clube santa rita in the city of 
farroupilha (rs) served as the stage for celebrations 
of Estobel Estofados’ 25th anniversary. the event’s 
objective was to honor employees, partners, members 
and everyone else who has contributed to Estobel’s 
history of success.

for the occasion, the company prepared a series of 
tributes for employees, with the intention of thanking 
them for and in recognition of their dedication to 
the company. At first, employees were given medals 
and trophies, presented by the company’s officers 
themselves. then, an institutional video celebrating 
Estobel’s 25 years was debuted for all those present. 
the video was a great surprise, especially to the main 
characters, who were present in the audience. 

officers Jurandir Volpini, nadir Molon, Paulo 
Gasperin and Vilson nicolodi were also honored by 
the employees with a video and a plaque alluding to 
Estobel’s 25 year history. the unveiling of the official 
plaque commemorating the anniversary was performed 
by the officers, marking the date as part of the history 
of farroupilha. 
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LIDeR: PReOCUPAçãO  
SOCIAL e COM O MeIO AMBIeNTe
Com iniCiatiVas resPonsáVeis em relação ao 
meio ambiente, ColaboraDores e soCieDaDe,  
a liDer interiores, uma Das maiores emPresas 
De móVeis e DeCoração Do País, se DestaCa 
no setor moVeleiro Pela PreoCuPação Com 
a sustentabiliDaDe. a emPresa tem assumiDo 
esse ComPromisso PossibilitanDo uma série 
De ações que têm Como base a ComPreensão 
Do DesenVolVimento Do negóCio a Partir Do 
equilíbrio entre asPeCtos eConômiCos,  
soCiais e ambientais. 

iniciativas intErnas
No ambiente da fábrica, por exemplo, existe a preocupação 
em estabelecer processos que minimizem os impactos aos 
colaboradores e ao meio ambiente, já que o envolvimento 
de produtos químicos na fabricação dos móveis pode ser 
prejudicial à saúde. Pensando nisso, as fábricas de Carmo de 
Cajuru e Mateus Leme, interior de Minas Gerais, já possuem 
um sistema de exaustão estruturado, que recolhe toda a poeira 
inerente a processos, como corte de madeira, serragem, pós de 
lixamento, entre outros.

rEaprovEitamEnto
Reciclagem é um assunto que já faz parte do dia a dia da 
Lider. A partir da sugestão de um grupo de colaboradores, a 
empresa estruturou um setor para o reaproveitamento das 
embalagens dos produtos que vão para as casas dos clientes. 
Após as entregas dos produtos, as caixas são enviadas para a 
equipe de reciclagem que analisa quais embalagens podem ser 
reaproveitadas ou não. Aquelas que podem ser aproveitadas 
são transformadas em cantoneiras e utilizadas como proteção 
de colchões, braço de sofá e embalagem de bandejas que 
acompanham alguns modelos de sofás. As embalagens que 
não estão em bom estado para serem aproveitadas são doadas 
para a Paróquia Mitra Diocesana, em Carmo do Cajuru, que 
reaproveita o material. Atualmente, a Lider reutiliza 70% das 
embalagens que voltam para a fábrica após as entregas dos 
produtos. Do restante das embalagens, 20% passam pelo 
processo de reciclagem.

lIDEr: concErnED wIth  
socIEty AnD thE EnVIronMEnt.

wIth Its rEsPonsIBlE InItIAtIVEs rElAtED to 
thE EnVIronMEnt, EMPloyEEs AnD socIEty, 
lIDEr IntErIorEs, onE of BrAzIl’s lArGEst 
fUrnItUrE AnD DEcorAtIon coMPAnIEs 
stAnDs oUt In thE fUrnItUrE sEctor wIth Its 
concErn for sUstAInABIlIty. thE coMPAny 
hAs MADE A coMMItMEnt thAt hAs MADE A 
sErIEs of ActIons PossIBlE, All BAsED on An 
UnDErstAnDInG of BUsInEss DEVEloPMEnt 
thAt PrIorItIzEs A BAlAncE BEtwEEn EconoMIc, 
socIAl AnD EnVIronMEntAl AsPEcts. 

IntErnAl InItIAtIVEs

for example, at the factory there is a concern for 
establishing processes that minimize impacts on both 
employees and the environment, since the use of chemicals 
in manufacturing furniture can be harmful to health. with 
that in mind, the carmo de cajuru and Mateus leme 
factories, located in the state of Minas Gerais, already 
have a well-designed exhaust system that collects all the 
dust inherent to the processes, such as from cutting wood, 
sawdust and sanding dust, among others. 

MAtErIAl rEUsAGE

recycling is a subject that has become part of lider’s daily 
business. Based on a suggestion from a group of employees, 
the company created a sector dedicated to reusing the 
packaging from products that have been delivered. After 
the products are delivered, the boxes are returned to the 
recycling team, which analyzes which packaging can be 
reused. those that can be reused are transformed into 
protective corners and used to protect mattresses, sofa arm 
rests and as packaging for the trays that are sold along 
with several sofa models. the packaging that is not in good 
enough shape to be reused is donated to Paróquia Mitra 
Diocesana, in the city of carmo do cajuru, which then 
reuses the material. currently, lider reuses 70%  
of the packages returned to the factory after product 
delivery. of the rest of the packaging, 20% undergoes  
the recycling process.
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açÕEs solidÁrias
Na fábrica da Lider foi criado, em 2004, o 
Projeto Lider esportes. ele oferece aos filhos de 
colaboradores e crianças e adolescentes de Carmo 
de Cajuru-MG, atividades de futsal e vôlei em um 
polo esportivo coberto. Também são realizadas 
atividades de futebol society em campo de futebol 
gramado, além de uma sala de apresentação com 
recursos audiovisuais, onde acontecem palestras. 
A Lider fornece uniforme para jogos, transporte 
e alimentação em dia de competições que 
acontecem na cidade e região.

iniciativas ExtErnas
Como forma de colaborar e participar do 
desenvolvimento local e das comunidades 
presentes em suas áreas de atuação, a Lider 
investe em diversas iniciativas sociais, dentre 
elas: Vila Vicentina, em Carmo do Cajuru; Creche 
Paroquial Divino espírito; Associação Cordeiro 
de Deus; Centro de Reintegração Social – Projeto 
Novo Horizonte; Casa do Menor Dona Hortência 
Aparecida Ribeiro e escola de Costura Industrial  
de Carmo do Cajuru.

coMMUnIty solIDArIty ActIons

In 2004, lider’s sports Project was created.  
It offers organized salon football and volleyball 
activities to the children of employees and 
children and adolescents from carmo de 
cajuru (MG) at an indoor sports center. 
football matches are also organized on an 
outdoor field, as well as there being a room 
with multimedia resources where presentations 
are given. lider provides uniforms for games, 
transport and meals on game days that happen 
in the city and surrounding area.

ExtErnAl InItIAtIVEs

As a way of collaborating and participating 
in local development and of the communities 
present where the company operates, lider 
invests in a wide variety of social initiatives, 
including: Vila Vicentina, in carmo do cajuru; 
creche Paroquial Divino Espírito; Associação 
cordeiro de Deus; centro de reintegração 
social – Projeto novo horizonte; casa do 
Menor Dona hortência Aparecida ribeiro  
and Escola de costura Industrial  
de carmo do cajuru.
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Jantar Em torno dE  
alEssando oliviEri
O casal Karla e Marcelo Felmanas, da 6F, ofereceu  
um jantar de boas-vindas a Alessandro Olivieri,  
presidente do Instituto Modigliani, na residência  
do casal, no dia 15 de setembro, em São Paulo.

O jantar foi em comemoração da parceria entre  
o Instituto Modigliani, Richard Ginori e a 6F Decorações,  
que estão trazendo para o Brasil coleções de pratos  
da bicentenária Richard Ginori, inspiradas na obra  
do artista italiano Amadeo Modigliani.

DInnEr for 
AlEssAnDo olIVIErI

Karla and Marcelo felmanas of 6f Decorações 
offered a welcome dinner for Alessandro olivieri, 
president of the Modigliani Institute, at the couple’s 
home on september 15, in são Paulo.

the dinner celebrated the partnership between 
the Modigliani Institute, richard Ginori and 6f 
Decorações, which is bringing the plates celebrating 
the bicentennial of richard Ginori, inspired by the 
work of Italian artist Amadeo Modigliani.
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associados Em dEstaquE na  
mostra casa nova, Florianópolis
A Mostra Casa Nova 2011 abriu suas portas no dia 29 de setembro 
e segue até o dia 30 de outubro, com o tema “Arquitetura 
emocional: expressões do morar contemporâneo”. O evento, que 
comemora a sua 10ª edição, conta com 5.000 m² de área divididos 
em 60 ambientes criados por decoradores, designers, arquitetos 
e paisagistas, além de 20 lojistas e sete construtoras. A exposição 
acontece no Beiramar Shopping, no centro de Florianópolis (SC). 
Alguns associados da ABIMAD tiveram seus móveis e objetos de 
decoração ambientando os espaços da mostra. O destaque ficou 
para os vasos da Cristais di Murano e o aparador da Bolis.

MEMBErs stAnD oUt At 
cAsA noVA show In florIAnóPolIs

the 2011 edition of the casa nova show opened its doors on 
september 29 and will continue until october 30, with the theme 
of “Emotional Architecture: Expressions of contemporary living”. 
the event, which is celebrating its 10th edition, has a 5,000 m2 
space divided into 60 environments that have been created by 
decorators, designers, architects and landscape artists, in addition 
to 20 retailers and seven contractors. the expo is taking place at 
Beira Mar shopping Mall in downtown florianópolis (sc). several 
ABIMAD members have had their furniture and decorative objects 
featured in the show spaces. the big highlight goes to the vases by 
cristais di Murano and the sideboard by Bolis.

FOTO: JULIANA HAMeSFOTO: JULIANA HAMeS
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POEIRA: 
A poeira existe e está presente em todos os lugares, 
com maior incidência em ruas e avenidas que possuem 
um tráfego maior de veículos (principalmente caminhão 
e ônibus - pela fuligem que estes emitem).

A poeira deve ser eliminada com aspirador de pó, o 
principal aliado na conservação e limpeza de um tapete 
ou carpete. Este deve ser usado regularmente, de acordo 
com a intensidade de tráfego e localização do ambiente, 
seguindo o princípio de que se existe poeira nos móveis, 
ela também existe no tapete. O aspirador de pó não 
só elimina a poeira entre as fi bras, como as “penteia” 
deixando sempre o aspecto de novo para o tapete ou 
carpete. O uso regular de aspirador de pó impede a 
poeira de “impregnar”, pois isso pode até mesmo alterar 
a cor original do tapete; e conservado limpo, dispensa 
a necessidade de lavar o tapete. É oportuno que se frise: 
poeira aspirada, você retira do ambiente poeira 
varrida ou escovada, levanta e acaba voltando 
para o local de origem. 

Por propiciar uma limpeza “a seco” o aspirador não 
agride a estrutura de fabricação do tapete bem como as 
propriedades de defesa das fi bras, estabelecendo maior 
vida útil ao produto. Outro detalhe é que o ato de aspirar 
regularmente um tapete independe de temperatura 
externa ou de esperar dias com bom tempo para se 
lavar um tapete. Este procedimento é mais econômico 
do que se possa imaginar: a energia elétrica consumida 
por um aspirador de pó, na maioria das vezes, é muito 
mais barata que muito produto de limpeza que se possa 
utilizar na lavagem de um tapete, de forma prática você 
pode aspirar sua sala, por exemplo: cortinas, sofás e 
tapete (chão) sem tirar os móveis do lugar.

Lembre-se ainda: as pessoas não têm alergias por fi bras 
sintéticas existentes na maioria dos produtos têxteis 
(colchão, travesseiros, sofás, roupas de cama, mesa, 
roupas pessoais e até mesmo as roupas íntimas), elas 
podem ter alergias por poeiras que possam acumular 
nos móveis e tapetes, se estes não forem aspirados 
regularmente.

MANCHAS: 
Acidentes acontecem. O ideal é remover as manchas 
imediatamente (antes de secar), pois isto facilita o seu 
trabalho. Se a mancha for provocada por líquido, remova 
o excesso com papel limpo ou um pano seco absorvente, 
sem esfregar. Elementos sólidos ou viscosos devem 
ser retirados com uma colher da borda para o centro 
da mancha, antes de iniciar a limpeza. Para remover 
uma mancha faça uma “boneca” com um pano limpo e 
trabalhe a área afetada, batendo sobre ela sem esfregar. 

CONSERVAÇÃO 
E LIMPEZA DE 

TAPETES OU CARPETES
ESTE PROCEDIMENTO DEVE SER “ENCARADO” DE TRÊS 

MANEIRAS DISTINTAS: POEIRA, MANCHA E SUJEIRA.

De acordo com a mancha, use o antídoto mais comum: 
para esmalte, acetona; para sangue, água oxigenada; 
para gordura, detergente ou espuma de sabonete; para 
graxa de sapato, Varsol; para cada caso, um antídoto 
correspondente. Após esta operação, procure secar 
o local com um pano branco (toalha) ou use papel 
absorvente (guardanapo ou papel higiênico).

IMPORTANTE: Você está limpando fi bras sintéticas que 
são tingidas na massa ainda no processo de extrusão 
na confecção dos fi os, portanto, não é a química de um 
produto utilizado na limpeza que irá afetar a cor do 
tapete, mas o líquido de qualquer produto utilizado na 
limpeza tende a remover outras poeiras (impregnadas) 
na área da mancha provocando uma nova área de 
“mancha limpa”. Lembre-se, se o tapete não foi 
aspirado (conservado) regularmente, a área limpa pode 
representar uma mancha maior ainda que a mancha 
anterior, dando-se a impressão que a área foi desbotada 
pelo produto químico utilizado, quando na realidade o 
que aparece com a retirada de toda poeira que estava 
impregnada no tapete, é a cor original em que o tapete 
foi produzido. Daí reafi rmarmos a necessidade do uso 
regular do aspirador de pó, conforme o recomendado, 
como essencial para os aspectos de conservação 
e limpeza, qualidade de vida e sua saúde, além 
de evitar a formação da “mancha de limpeza”.

SUJEIRA: USE SEMPRE BARREIRAS 
DE CONTENÇÃO

A principal forma de conservar e manter a limpeza 
do seu tapete ou carpete é o capacho, que serve 
como barreira de contenção das sujeiras. O simples 
uso de um capacho em todas as entradas pode 
eliminar ou reter as partículas indesejáveis 
e umidades trazidas pelos sapatos. 

Mesmo que o capacho fi que do lado externo da casa, que 
tome chuva ou barro, é uma peça pequena que pode ser 
lavada num tanque comum e secada pendurada no varal. 
E se isto deteriorar a vida útil do capacho, compre outro. 
É preferível comprar outro capacho a ter que comprar 
um novo tapete. Mesmo internamente, nas entradas e 
saídas de ambientes onde existe tapete, é importante a 
utilização do capacho. As pessoas se enganam achando 
que dentro de casa não existe sujeira, mas na cozinha, 
por exemplo, existe gordura que de forma imperceptível 
pode ser levada para cima do tapete. 

POEIRA: 
A poeira existe e está presente em todos os lugares, 
com maior incidência em ruas e avenidas que possuem 
um tráfego maior de veículos (principalmente caminhão 
e ônibus - pela fuligem que estes emitem).

A poeira deve ser eliminada com aspirador de pó, o 
principal aliado na conservação e limpeza de um tapete 

TAPETES OU CARPETES
ESTE PROCEDIMENTO DEVE SER “ENCARADO” DE TRÊS 

MANEIRAS DISTINTAS: POEIRA, MANCHA E SUJEIRA.
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DUST: 

Dust is everywhere, and even more so on streets and 
avenues with more intense automobile traffic, especially by 
trucks and buses, due to the soot they emit.

Dust should be removed with a VACUUM CLEANER, 
the main ally in taking care of and cleaning rugs and 
carpet. This should be done regularly, in accordance with 
the intensity of traffic and location of the environment, 
following the principle that if furniture gets dusty, so do 
rugs. Vacuum cleaners don’t just remove the dust from 
between the fibers, they also “comb” them, making sure the 
rug or carpet always looks brand new. Regular vacuuming 
doesn’t let dust impregnate carpet, which can eventually 
change its original color, it also keeps it clean, doing away 
with the need to wash it. It’s important to emphasize: 
Vacuumed dust is removed from the environment, while 
sweeping or brushing dust tosses it into the air, and then it 
falls back where it came from. 

Since it “dry” cleans the rug, vacuum cleaners don’t damage 
the rug’s original structure or the fibers’ own defensive 
properties, leading to longer life for the product. Another 
detail is that vacuuming a rug regularly is something you 
don’t have to wait for a sunny day to do, since you can do it 
on rainy days as well, times when you can’t wash. This is a 
more economical procedure than you might imagine, since 
the electricity used by a vacuum is usually much cheaper 
than the cleaning products you would use to wash a rug, 
and it’s practical, since in your living room you can, for 
example: vacuum curtains, sofas and floor rugs without 
moving them.

Also remember that while people are not allergic to 
the synthetic fibers in most textiles (mattresses, pillows, 
sofas, bed linens, table clothes, personal clothing and 
even underwear), they can be allergic to the dust that 
accumulates on furniture and rugs if they are 
not vacuumed regularly.

STAINS: 

Accidents happen, and it’s a good idea to remove stains 
immediately, before they dry, because that makes the work 
easier. For stains caused by liquids, remove the excess with 
clean paper or an absorbent cloth, without rubbing. Solid 
or viscous elements should be removed with a spoon, 
from the edge to the center of the stain, before beginning 
cleaning.  In order to remove a stain, make a “doll” with 
a clean cloth and work on the affected area, with patting 
motions, without rubbing. 

JAIR SANCHES DE CASTRO (63 ANOS) 
MARKETING E TREINAMENTO 
DA TAPETES SÃO CARLOS

Jair Sanches de Castro (63 years old) 
Tapetes São Carlos Marketing and 
Training Department

CARE AND CLEANING 
OF RUGS AND CARPET
THIS PROCEDURE SHOULD BE FACED 
IN THREE DISTINCT WAYS: DUST, STAIN AND DIRT.

Depending on the type of stain, the most common 
antidotes are: for nail polish / acetone; for blood / 
hydrogen peroxide; for fat / detergent or soap foam; 
for shoe polish / Varsol; for each case there is an 
appropriate antidote. After this, try to dry the area with 
a white cloth (towel) or use an absorbent type of paper 
(napkin or toilet paper).

IMPORTANT: You are cleaning synthetic fibers that 
were mass dyed during the extrusion process that 
produced the fibers. For that reason, using a chemical 
from a cleaning product won’t affect the color of 
the rug. What will affect it will be the liquid in the 
cleaning product, which will tend to remove other 
impregnated dust in the area of the stain, causing a 
new area, a kind of “clean stain”. Remember, if the rug 
has not been regularly vacuumed, the clean area may 
end up producing a larger stain than before, giving 
the impression that the dye has been faded away by 
the chemical used in cleaning. In truth, what has now 
appeared after removing the dust impregnating the 
rug is its original color!  For this reason, we emphasize 
the need to regularly use a VACUUM CLEANER as 
recommended. It is essential for taking care of and 
cleaning the rug or carpet, as well as for your quality of 
life and health, and avoiding “clean stains”.

DIRT: ALWAYS USE CONTENTION BARRIERS

Contention barriers (door mats) are the key to long rug 
life and are of great help in protecting and cleaning 
your rug or carpet. The simple use of a door mat at all 
entrances where there are rugs or carpet can eliminate 
or retain the undesirable particles, moisture and dirt 
brought in by shoes. Remember that a door mat, even 
when placed outside, where it is rained on, covered 
in mud or anything else, is a small piece that can be 
washed easily and dried by hanging on a clothesline. 
And if that decreases the useful life of the door mat, just 
buy another, since you would surely rather buy another 
doormat than another rug. Even inside, at entrances 
and exits of environments with rugs, the use of door 
mats is important. People think that dirt doesn’t exist 
inside, like in the kitchen for example. But there are 
cooking fats, which can be imperceptibly brought 
to the rug. 
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Lista de associados
Lista de associados

2A Cerâmica  

+55 19-3581-3281  
www.2aceramica.com.br 

6F Decorações Exportação  
Imp. E Com. Ltda.  
+55 11-4612-1952  
www.6f.com.br 

Abitare Home Ltda.  
+55 27-3322-0189  
www.abitarehome.com 

Anjos do Brasil - D Ángelis   
+55 45-3286-1177  
www.anjos.ind.br 

Antica Comércio de Objetos  
de Dec. Ltda.  
+55 11-4586-1748  
www.antica.com.br 

Antiqua Ind Com de Objetos Ltda.  
+55 35-3371-3344  
www.antiquaobjetos.com.br 

Art Caixas Ltda.  
+55 35-3261-2548  
www.artcaixas.com.br 

Art Home - Importação  
e Exportação Art Home Ltda.  
+55 11-5523-5333  
www.arthome.com.br 

Art Image Indústria e Comércio Ltda.  
+55 11-5521-0834  
www.artimage.com.br 

Art Maison Decoração  
de Interiores Ltda.  
+55 11-3642-1800  
www.artmaison.com.br 

Artesania Actual
+55 41 3649-1470
www.artezanalactual.com.br

Arte Nova Ind. E Com. De Móveis Ltda.  
+55 43-3325-4040  

Arte Objetos 
+55 34-3312-6194  
www.arteobjetosdesign.com.br 

Artes & Ofícios Artesanato Ltda. 
+55 81-3468-2000  
www.arteseoficios.net 

Artisan - Crestof Ind. e Com.  
de Estofados Ltda.  
+55 48-3438-4368  
www.artisan.ind.br 

Aspectto Design Ind de Móveis Ltda.  
+55 54-3452.7233  
www.aspectto.com.br 

Assad Abdalla Neto & Cia Ltda.   
+55 11-3272-1033  
www.abdallaimports.com.br  
 

Barroca Almofadas - Barraco Chique 
Decorações Ltda.  
+55 34-3236.4667  
www.barrocaalmofadas.com.br 

Bartelli Móveis  
+55 54-3268-0600  
www.bartelli.com.br 

Bell Arte Indústria de Estofados Ltda.  
+55 47-3274-1600  
www.bellarte.com.br 

Beraldin Confecções Ltda. ME  
+55 14-3274-1810  
www.ariberaldin.com 

Bolis Ind. e Com. De Móveis Ltda.  
+55 49-3324-2457  
www.bolis.com.br 

Bonté Ind. e Com. de Móveis Ltda.
+55 54-3293-3467
www.bonte.com.br

Brasil Post - Garden Pais. P. Pte Ltda.  
+55 18-3221-4699  
www.moveisbrasilpost.com.br 

Brisa Móveis  
+55 43-3253-3074  
www.brisamoveis.com.br 

BTC Decorações e Presentes Ltda.  
+55 11-5660-2600   
www.btcmail.com.br 

Buchara Com. Imp. Exp. Ltda.  
+55 19-3887-4848  
www.buchara.com.br 

Butzke Importação e Exportação Ltda.  
+55 47-3312-4000  
www.butzke.com.br 

By Art Design  
+55 11-4729-8419  
www.byartdesign.com.br 

Cabbage Trees
+55 21 3416-6450 
www.cabbage.com.br

Carolina Haveroth Arte Cerâmica Ltda.  
+55 47-3323-1099  
www.carolinahaveroth.com.br 

Cartago Ind. De Tapetes Ltda.  
+55 19-3816-5009  
www.cartago.com.br 

Casalecchi Móveis Ltda.  
+55 19-3651-4233  
www.casalecchi.com.br 

Cedrus Movelaria Ltda. EPP  
+55 32-3531-1718  
www.cedrusmovelaria.com.br 

Cemaf Indústria e Comércio Ltda.  
+55 51-3483-2303  
www.cffiorio.com.br 

Century Ind. E Com. De Móveis Ltda.  
+55 44-3264-8550  
www.centuryestofados.com.br 

Chies e Silva Ind. e Com. de Móveis 
Ltda. Me
+55 54-3459-1390

CGS Indústria e Comércio  
de Móveis Ltda.  
+55 45-3264-1801  
www.cgsmoveis.com.br 

China Shopping 
Vacheron do Brasil Ltda.  
+55 11-5666-7999  
www.chinashopping.com.br 

Cia das Fibras - Grão Lume  
Decorações Ltda.  
+55 11 2305-7564  
www.ciadasfibras.com.br 

Cia das Folhas - All Leaves  
Com. Imp. e Exp. Ltda.  
+55 11-3831-0300  
www.ciadasfolhas.com.br 

Coisas do Brasil  
+55 34-3318-2100  
www.coisasdobrasil.ind.br 
 
Conforflex Móveis Ltda.  
+55 51-3712-1102  
www.conforflex.com.br 

Cores da Terra - Ceâmica e Ferro  
+55 73-3537-2281  
www.coresdaterra.com.br 

Cristais di Murano - Originalle  
+55 47-3327-0459  
www.cristaisdimurano.com.br 

Cristais São Marcos Ltda.  
+55 35-3714-1892  
www.cristaissaomarcos.com.br 

 

Cristaleria San Carlos  
+55 11-5031-8433  
www.sancarlosdobrasil.com.br 

D & D Internacional 
Decoração e Design  
+55 83-3342-0817  
www.dedinternacional.com.br 

Dall Oglio Madeiras Ltda.  
+55 45-3264-3035  
www.dallmoveis.com.br 

Deco Metal - Artefatos  
de Alumínio e Metal Ltda.  
+55 43-3253-1267  
www.decometal.com.br 

Decor Design
+55 34 3312-4844
www.decordesign.com.br

Decorare Textil Ltda.  
+55 83-3245-3344  
www.decorareonline.com.br 

Decoratto Interiori - TopDecor   
+55 47)3035-2808
www.topdecor.ind.br 

Decorville Ltda.  
+55 51-2125-4700  
www.decorville.com.br 

Deluse - Indústria de Móveis  
Deluse Ltda.  
+55 54-2105-7766  
www.deluse.com.br 

Desigan Ind. e Com. de Móveis Ltda.  
+55 41-3677-2320  
www.desigan.com.br 

Di Frizon Indústria  
e Comércio de Móveis Ltda.  
+55 54-3286-5655  
www.difrizon.com.br 

Divano Ind. e Com.  
de Móveis e Dec. Ltda.  
+55 43-3326-7385  
www.divanomoveis.com.br 

Doimo Brasil  
+55 31-3626-9350  
www.doimobrasil.com.br 

Dona Flor Mobília Ind.  
e Com. de Móveis  
+55 43-3251-4917  
www.donaflormobilia.com.br 

Du Nectar Tecnologia Textil  
+55 11-3873-1499  
www.dunectar.com.br 

Elisê Móveis Ltda.  
+55 54-3281-9012  
www.elise.com.br 

Elite Ind.e Com. de Móveis Ltda.  
+55 47-3373-0661  
www.elitemoveis.ind.br 

Emporio La Poltrona  
+55 19-3876-1033  
www.emporiolapoltrona.com.br 
 
Empório Tapetes Indústria  
e Comércio Ltda.  
+55 48-3245.5010  
www.emporiotapetes.com.br 

Enele Indústria de Estofados Ltda.  
+55 49-3344-8999  
www.enele.com.br 

Espaço Eduardo Moraes  
E.M Trading Móveis de Decor  
+55 21-2716-5533  
www.eduardomoraesimport.com.br 

Essenza Design Indústria  
de Móveis Ltda.  
+55 54-3293.1077  
www.essenzadesign.com.br 

Estobel Indústria de Estofados Ltda.  
+55 54-2109-3000  
www.estobel.com 

Estofados Ferrari   
+55 32 - 3539 4350  
www.estofadosferrari.com.br 

Estofados Germânia Ltda.  
+55 54-3281-1299  
www.germania.com.br 

Estofados Italia  
+55 54-3261-2466  
www.estofadositalia.com.br 

Estofados Jardim Ltda.  
+55 47-2106-7599  
www.estofadosjardim.com.br 

Estofados Tironi Ltda.  
+55 47-3370-4141  
www.estofadostironi.com.br 

Ethnix   
+55 11-3313-4141  
www.ethnix.com.br 

Farina Design  
+55 54-3321-5188  
www.campesatto.com.br 

Feeling Estofados Ltda.  
+55 47-3376-1300  
www.feelingestofados.com.br 

Feitobrasil Comércio e  
Conf. de Art. Dec. Ltda.  
+55 17-3232-4810  
www.feitobrasil.com.br 

Fibras Artes - Artes Primavera  
Móv. Ind. Com. Ltda.  
+55 21-2676-3787  
www.fibrasarte.com.br 

Flexpelle Indústria de Estofados Ltda.  
+55 44-3233-3124  
www.flexpelle.com.br 

Formanova Ind. e Com. de Móveis Ltda.  
+55 48-3286-0644  
www.formanovamoveis.com.br 

Formato Móveis  
+55 11-3686-3119  
www.formatomoveis.com.br 

Formiline Moveis  
+55 44-3268-1878  

Galerie Estambul Ltda.  
+55 31-3288-4020  
www.estambultapetes.com.br 

German Interiores  
+55 61-3354-7979  
www.german.com.br 

Gold Line - Polo Design Ind.  
e Com. de M. Ltda.  
+55 44-4001-3030  
www.goldline.ind.br  

Green House -  
Outdoor Importação e Exp. Ltda.  
+55 19-3885-5051  
www.greenhousemoveis.com.br 

GS Móveis de Vime Ltda.  
+55 41-3372-1216  
www.gsmoveis.com.br 

H.A.Rocha Decorações  
+55 45-3037-1919  
www.helainyrocha.com.br  

Helizart Ltda.  
+55 31-3227-9613  
www.helizart.com.br 

Hermann Móveis
+55 54 3286-2710 
www.hermann.ind.br
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Herval Móveis e Colchões  
+55 51-3564-8300  
www.herval.com.br 

Home & Garden Com.
de Art. de Dec.Ltda. EPP  
+55 11-3644-5283  
www.homeegarden.com.br 

Idea Tissot  
+55 54-34214000  
www.tissot.com.br 

Indústria de Móveis Ancezki Ltda.  
+55 54-3453-3224  
www.ancezki.com.br 

Indústria de Móveis Apolo  
+55 32-3539-4322  
www.moveisapolo.com.br 

Indústrias Artefama SA   
+55 47-3631.1200  
www.artefama.com.br 

Italsofa Nordeste SA - Natuzzi Group 
+55 11-6193-5987  
www.italsofa.com 

Jhovini Móveis  
+55 54-3458-3105

Jowanel Ind. de Móveis Estofados Ltda.
+55 17-3421-7095
www.pollusmoveis.com.br  

Kehl Móveis - Máquinas Kehl  
+55 51-3587-1433  
www.kehl.com.br 

Kleiner Schein Móveis  
+55 48-3623-3333  
www.kleinerschein.com.br 

La Casa Ind. e Com. de Móveis Ltda.  
+55 43-3336-4641  
www.lacasadesign.com.br 

La Galeria Comercial Ltda.  
+55 11-5678-7565  
www.lagaleria.com.br 

Latin American Handcraft  
Com. e Dec. Ltda. - Attico  
+55 11-5181-1574  
www.atticodesign.com.br 

Leôncio de Souza Queiroz Neto 
Lês Coussin  
+55 19-3295-7437  
www.lescoussins.com.br 

Liberal e Marini - AM  
Liberal Decorações Ltda.  
+55 21-3154-2324  
www.liberalmarini.com 

Lider Interiores  
+55 37-3244-1309  
www.liderinteriores.com.br 

Lintz Móveis em Arte Ind. e Com. Ltda.  
+55 48-3258-1008  
www.lintz.com.br 

Lucatti Artes e Decorações Ltda.  
+55 13 3313-1747 / 246  
www.lucattiartes.com 

Lightway Comércio Ltda.
+55 21 3214-1900
www.lightway.com.br

Mannes Ltda.  
+55 47-3373-9200  
www.mannes.com.br 

Marizza Prado - Campo Verde  
Ind. e Com.  
+55 17-3234-2188  

Marka Indústria  
e Comércio de Estof. Ltda.  
+55 44-3336-1114 

Maxmila Indústria Moveleira Ltda.  
+55 43-3254-2214 

Mac Alumínios Ind. e Comércio Ltda.
+55 34-3318-8000  
www.macmoveis.com.br 

Melyana Comércio Ltda.  
+55 21-2527-8020  
www.melyana.com.br 

Mempra Indústria de Móveis Ltda.  
+55 43-3172-6600  
www.mempra.com.br 

Metáfora Design de Produtos  
de Decoração Ltda.  
+55 19-3216-5138  
www.metaforadesign.com.br 

Metal Nobre - JCV Palma e Cia Ltda.  
+55 44-3262-6163  
www.metalnobrepresentes.com.br 

Minuano  
+55 51-3547-1616  
www.minuanodecor.com.br 

Miori Comercial Ind. e Distrib. Ltda.  
+55 11-5641-5877  
www.miori.com.br 

Modali Indústria e Comércio  
de Móveis Ltda.  
+55 11-3826-0077  
www.modali.com.br 

Modulaque Ind. e Com. de Móveis Ltda.  
+55 44-3267-1331  
www.modulaque.com.br 

Monaco Tapetes   
+55 11-4144-9100  
www.monacotapetes.com.br 

Móveis Armil Ltda.  
+55 54-3286-8270  
www.moveisarmil.com.br 

Móveis e Design Sir Ltda.  
+55 37-3331-4329
www.sirdesign.com.br  

Móveis Irimar Indústria  
e Comércio Ltda.  
+55 47-3644-2599  
www.irimar.com.br 

Móveis James Ltda.  
+55 47-3631-0300  
www.moveisjames.com.br 

Móveis Nordeste Ltda.  
+55 54-3292-2330  
www.moveisnordeste.com.br 

Móveis Regência Ltda.  
+55 41-3346-5654  
www.moveisregencia.com.br 

Móveis Tremarin Ltda.  
+55 54-2109-7777  
www.tremarin.com.br 

Movelim Indústria Moveleira Ltda.  
+55 43- 3274-5500  
www.movelim.com.br 

MZ Indústria e Comércio  
de Artesanato Ltda.  
+55 48-3632-8981  
www.mzartes.com.br 
 

 
New Way Com. Artigos  
Decorativos Ltda.
+55 32 3331-6914
www.hobnob.com.br 

Parma Móveis Ltda.  
+55 32-3539-2500  
www.parmamoveis.com.br 

Plano de Luz Comércio de Ilum. Ltda.  
+55 41-3019-6809  
www.planodeluz.com.br 

Pátio Brasil Ind. e Com. LTDA
+55 34 3325-3000
www.patiobrasil.ind.br

Pollus Ind. E Com. De Móveis Ltda.  
+55 17-3426-1234  
www.pollusmoveis.com.br 

Pólo Design Ind e Com  
de Moveis e Estofados Ltda.  
+55 44-3029-4057
www.polodesign.ind.br  

Raffinato Móveis e Decorações Ltda.  
+55 41-3297-1213  
www.raffinato.com.br 

Recliners Indústrial Ltda.  
+55 19-3422-0752  
www.recliners.com.br 

Reginez  
+55 34-3336-5795  
www.reginez.com.br 

Ribeiro e Pavani Com.  
Imp. Exp. de Artigos  
+55 11-3414-1000  
www.ribeiroepavani.com.br 

Rivatti Móveis Ltda.  
+55 54-3028-6666  
www.rivatti.com.br 

Rizzon  
+55 54-3291-1044  
www.imrizzon.com.br 

Roncali Decor Móveis  
e Decorações Ltda.   
+55 54-2521.7776  
www.roncalidecor.com.br 

Ronconi Ltda.  
+55 41-2169-6644  
www.ronconi.com.br 

Sandra Fuganti  
+55 43-3327-6648  
www.sandrafuganti.com.br 

Sankonfort Colchões Ind. e Com. Ltda.
+55 11 2813-6161
www.sankonfort.com.br

Sarquis Samara Atelier  
de Escultura Ltda.  
+55 43-3321-0186  
www.sarquissamara.com.br 

Scarazzato Ind. Com.  
de Molduras Ltda.  
+55 43-3256-9560  
www.scarazzato.com.br 

SD Design Indústria de Móveis Ltda.  
+55 54-2105-5566  
www.sddesign.com.br 

Sier Móveis Ltda.  
+55 32-3539-2100  
www.siermoveis.com.br 

Silva Santos  
+55 51-3054-5400  
www.silvasantosmoveis.com.br 

Singh Comércio Imp. e Exp. Ltda. 
+55 11-4522-6735
www.singh.art.br  

Spazzio Nobre - M. E.  
Gonçalves Indústria  
de Móveis Ltda.  
+55 43-3274-8800  
www.spazzionobre.com.br 

Steel Forma Indústria  
e Comércio de Móveis e Decor  
+55 43-3328-0335  

Studio Casa  
+55 41-3649-1066  
www.studiocasa.com.br 

Style Brazil
+55 11 3931-5388 
www.stylebrazil.com.br

Stylofino Indústria e  
Com. de Quadros Ltda. 
+55 11-4443-2635  
www.stylofino.com.br 

SV Móveis e Decorações Ltda.  
+55 54-3283-2388  
www.svmoveis.com.br 

 
 

Tapetah Artigos para Decoração Ltda.  
+55 11-8635-2166  
www.tapetah.com.br 

Tapetes São Carlos Ltda.  
+55 16-3362-4000  
www.tapetessaocarlos.com.br 

Tapis Comércio e Confecções  
de Tapetes Ltda.  
+55 11-3667-5548  
www.tapetestapis.com.br 

Tec Line Móveis  
+55 54-2621-6886  
www.teclinemoveis.com.br 

Terra do Sol  
+55 83-3226.2751  
www.terradosol.art.br  

Til -Modas Second Skin.   
+55 11-34680200  
www.tiloriente.com.br 

Tok Glass Ind e Com de Cristais Ltda.  
+55 51-3483-3700  
www.tokglass.com.br 

Tribal Comércio Imp. Exp. Ltda.  
+55 11-5093-1750  
www.tribaltapetes.com.br 

Tupy - Cerâmica Artística Tupy Ltda.  
+55 11-4221-4544  
www.tupy.ind.br 

Tumar Ind. de Móveis Ltda.
+55 54 3463-8533
www.tumar.com.br

Universum do Brasil  
Indústria Mov. Ltda.  
+55 54-3293-1488  
www.universum.com.br 

Urban Imp. Comércio  
e Distribuição Ltda.  
+55 11-3225-0049  
www.urbanbrasil.com.br 

Ventura e Pereira Imp. e Exp. Ltda.  
+55 31-3542-2748  

Verona Móveis 
+55 49-3324-0220  
www.veronamoveis.com.br 

Via Star Com. de Imp. e Exp. Ltda.  
+55 11-6191-6711  
www.viastar.com.br 

Vila Nobre Estofados Ltda.  
+55 54-3211-3322  
www.vilanobre.com.br 

Vimeza Indústria de Móveis Ltda.  
+55 54-3283-1622  
www.vimeza.com.br 

Voler Móveis Ltda.  
+55 54-3293-3111  
www.voler.com.br 

Wharehouse Artes e Decorações Ltda.  
+55 11-5524-0476  
www.wharehouse.com.br
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ABIMAD 2012
O GRANDE EVENTO DA ALTA DECORAÇÃO

DE 8 A 11 DE FEVEREIRO 

Patrocínio Local
2 0 1 2


