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Waldomiro Sant’Anna : O Mestre da Singeleza



As moças do bar - 90x140



Nascido em Itápolis, interior 
de São Paulo, Waldomiro de 
Freitas Sant’Anna passou 
toda a sua infância e adoles-
cência em Santa Rita do Pas-
sa Quatro, São Paulo, saiu 
em 1971 para cursar a Facul-
dade de Belas Artes de São 
Paulo atendendo a sua voca-
ção. 
Com 19 anos fez a primei-
ra exposição individual no XI 
Festival Zequinha de Abreu, 
em Santa Rita, dando início a 
uma carreira muito produtiva.

Antes do futebol-70x90cm



 Fez vários cursos teóricos e práticos, frequen-
tou atelier de pintores como Leonello Berti, Ber-
nardo Cid, Van Acher, Bassano Vaccarini, entre 
outros. Lecionou artes. Trabalhou na Secretaria 
de Estado da Cultura de São Paulo e demitiu-
se para  dedicar-se  exclusivamente  a sua pin-
tura. Participou de  inúmeras exposições coleti-
vas e individuais no Brasil, EEUU, China, Itália, 
Espanha, Portugal e França, foi convidado para 
uma exposição individual do calendário oficial do 
Ano do Brasil na França (Paris, 2005).
Possui obras em acervos particulares e galerias 
de vários países. 

Lavadeiras - 50x60



Leilão de Arte-100 X 150cms



Atelier na praia do santo -100 x 150 cms

 
 
 
“Quem mesmo é que ele lembra? A gente não consegue deixar de se 
perguntar quando vê um quadro de Waldomiro SantAnna. Mulheres 
que nos recordam Di Cavalcanti, garotos que parecem citações de 
Portinari, aqui um sonho surreal à Chagal, ali uma geometria picassia-
na. Contudo, lá  está ele, único, especial, com cores discretas como 
uma dessas moças pudicas de antigamente, formas que se definem 
ou se escondem, ao sabor da necessidade da composição, temas que 
se repetem como variações de Bach, sempre diferentes na sua seme-
lhança. Waldomiro das festas, dos músicos, das mulatas, das crian-
ças, das brincadeiras de rua, da sensualidade extrema, porque sob as 
vestes enganosas da discrição. 
Waldomiro é modesto. Sua obra não é.” 
Jaime Pinsky



Futebol na fazenda-80x90cms

     
“Na obra de Waldomiro Sant’Anna a fidelidade ao pictórico se faz na busca 
do singelo, não do simples, nem do esquemático, e muito menos do corri-
queiro. Para se ver uma pintura do Mirinho, há que se despir dos preconcei-
tos dos que se esgotam na consideração especiosa dos formulários; e há 
que se olhar para a singularidade de um mestre que, entretanto, a todo o 
momento se policia para não ser  virtuosístico. E isso justamente a despeito 
do que lhe é inegável - que é a sua maestria.
       Enio Squeff

Atelier: Av. Prof.Alfonso Bovero, 1212/02- Perdizes- São Paulo- Brasil /  Tels: (11) 
2615 2906  e  (16) 9961  310 /  e-mail:  walsantanna@uol.com.br

Tango -  90x 130 cm

Mês de junho na roça- 60x 80 



A  perfeita integração entre paisagismo e design na arquitetura de Denise Barreto



A reforma desta casa dos anos 70, não ficou apenas na troca dos revestimentos e 
mobiliário. Algumas paredes foram eliminadas e abriu-se um grande jardim interno 
trazendo iluminação natural e verde para dentro de casa, tornando-se assim, o cen-
tro articulador da casa entre o living, jantar e home theater. 

Casa térrea no bairro Alto de Pinheiros- São Paulo- Brasil





Para os revestimentos foram usados tons de cinza, 
azul noite e vários metalizados entre sedas e cou-
ros.
O living se estrutura a partir da abertura do jardim 
interno em um espaço com longos sofás e mesa de 
centro com espelho.



Fotos: Rômulo Fialdini

O jantar com mesa em Travertino Bruto acomoda até 14 pessoas e tem como pano de fundo o mural desenvolvido pelo Ate-
lier Adriana e Carlota que mesclou todos os tons da casa a pratas antigos obtendo um jogo de texturas fantástico. Os tecidos 
variam entre sedas, veludos e couros, além de serem confortáveis, imprimem  sofisticação ao ambiente.



“Studio do Pianista” reúne arte, sofisticação e atemporalidade em 160m² para a Casa Cor 2012
Com base no desejo de exprimir a ótica sensível de um homem, Denise Barretto criou um espaço amplo que integra todos os ambientes, 
articulando a vida pessoal e profissional de um pianista

O penthouse de 160m² reflete o perfil de um homem refinado que preza por espaços práticos e funcionais, combinados a peças de de-
sign exclusivo, obras de arte e  uma coleção de instrumentos antigos.
Poucos móveis foram usados, apenas os essenciais, combinados a uma base neutra de cores para compor um projeto sofisticado, 
como o uso do preto, cinza, terracota e cru.

jardim de seixos alinhado a uma revoada de pás-
saros em madeira sustentável

VEJAM QUE MARAVILHA, O PROJETO DE DENISE BARRETO PARA A MOSTRA CASA COR - SÃO PAULO- 2012



Mesa de centro em mármore Armani, desenhada pela própria 
arquiteta, que também é lareira (ecológica) e um tapete ecológi-
co feito de fibras naturais (cânhamo, aloe e vera e cactus).



 Interligada ao living, a cozinha gourmet, nomeada como o “O coração do 
Studio” em referência as tradicionais cozinhas de fazenda, é quem articula 
a vida da casa. O espaço possibilita a visão de todos os outros ambientes 
e destaca um jogo de luminárias pendentes em cobre sobre a mesa, ten-
do ao fundo um grande painel de arte urbana, dando um toque contempo-
râneo ao Studio.





O assoalho  é  em couro soleta e as 
cortinas em linhão, unidos ao forro 
com aberturas desiguais para a boa 
acústica. Há automação no contro-
le de som, iluminação (cenas) e nas 
cortinas.

 O Studio do Pianista se encerra no 
espaço íntimo; ligado ao living de mú-
sica e a cozinha gourmet sem uma di-
visão, apenas separado por uma tela.
 

Revestimentos, feito de rebarbas de 
madeira prensada como papel de pa-
rede, tornam a suíte clara e de extre-
mo aconchego.



 Denise Barretto é formada pela
 Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
 Mackenzie em 1985 e pós –graduada em 
paisagismo pela FAU-USP. Iniciou sua car-
reira em 1986 em parceria com o também 
arquiteto Carlos Bratke, com quem per-
maneceu até 1997.
 Especialista em integrar espaços in-
ternos e paisagismo dentro de uma linha 
contemporânea, Denise elabora projetos 
em diversos 
segmentos e atua, fortemente, no merca-
do corporativo, dentro e fora do país. 

Participa de diversas mostras anuais, 
como por exemplo, a Casa Cor, desde 
2000,
 Artefacto e Beach & Country,  além de
assinar projetos  conceituados, como as
lojas Chocolat du Jour, Brooksfield Don-
na, Avon e, no ramo de hotelaria, para as 
bandeiras Blue Tree, Pathernon, Radisson 
e Sheraton.

       Av. Brigadeiro Faria Lima, 2954  cj.92
                 Jardim Paulistano 
        São Paulo – SP- (11) 3078-6963
       www.denisebarretto.com.br.com.br
          dbarrett@denisebarretto.com.br

Estante de 3,80m em acabamento de madeira ébano, enri-
quecida por uma coleção de esculturas, instrumentos musi-
cais antigos e livros.



Luis Cohen Fusé respira arte!



Desire. Óleo/tela. 100x81cm

Luis é um artista multifacetado, tanta inspiração e talento teve que 
ser expandido em muitas formas de arte.
Na edição n.02 da HABITAR-BR/PT publicamos seu extraordiná-
rio mural azulejado de 20 metros no hall do Hotel Sesimbra & Spa 
Hotel em Portugal.
Quando tomamos conhecimento e tivemos acesso às  suas ou-
tras formas de arte, fizemos questão de publicá-las aqui para que 
apreciem um artista em toda a sua totalidade de expressão, um 
presente para o mundo.
Tem trabalhado com desenho de jóias, pintura mural em fresco e 
azulejo, escultura e pintura de quadros. Participou de inúmeras 
exposições individuais e coletivas na Argentina, Brasil, Venezuela, 
Bélgica, U.S.A., Espanha e Portugal.
Está representado em diversas coleções públicas e privadas tanto 
em Portugal como em outras partes do mundo.

Oniric Instict.  Óleo/tela. 100x81 



Ephemeral beauty. Óleo/tela 100x81cm



Remenber. Óleo/tela. 146x114 cm. Erato. Óleo/tela 60x40cm.



COLEÇÕES
- Caja Madrid – Madrid
- Fundação Miró- Barcelona
- Banco Comercial Português – Lisboa
- Colecção Muldoom Helder – San Francisco
- Museu de Lérida
- Colecção de Arte do grupo Estoril Sol
- Museu de Arqueología e Etnografia de Setúbal
- Banco Português do Atlântico
- Colecção do ICEP, Lisboa
- Conde du Barry, Paris
- Maximiliano de Habsburgo, Berlim
- Colecção Adría, Barcelona
- Palácio de Ajuda, Lisboa
- Palácio Marquês de Pombal, Oeiras
- Fundação Marquês de Pombal, LisboaBeginning of the summer. Óleo/tela. 80x64cm Pasion. Óleo/tela. 100x81cm



Luis reside em Lisboa desde 1982. Nasceu em Buenos Aires (Argentina) e obteve 
nacionalidade espanhola em 1976.
Estudou cerâmica na Escola de Belas Artes de Mar del Plata (Argentina)
Formou-se em Arquitectura na Universidade Nacional de Buenos Aires.

Estudou gravura e litografia na Escola de Belas Artes em Barcelona. 
Em 1988 assinou contrato com a Galeria Vorpal de Nova Iorque. Participa em expo-
sições em Nova Iorque, S. Francisco e Canadá.

e-mail: luis.cohenfuse@facebook.com

Mulher com xale azul



O

A  maravilhosa vista da cidade do Porto é o que mais im-
pressiona quando se chega ao 13º piso do edifício do res-
taurante Portucale .
O ambiente é clássico  e bem decorado com tapeçarias de 
Guilherme Camarinha e mobiliário da década de 50, teto 
em madeira exótica e janelas amplas que permitem a mais 
deslumbrante vista panorâmica de todo o Porto, mar, rio, 
arredores e montanhas, como o Marão que no Inverno es-
tão cobertas de neve, esse ambiente nos  apresenta com 
entusiamo um dos melhores resturantes de Portugal.
Sua cozinha é tida para muitos críticos, como a melhor do 
Porto.

Sugestões:

Abacate recheado com lagosta | Mil folhas de foie gras de 
ganso com trufas | Lombos de pescada à moda do chefe | 
Cherne grelhado com molho ravigote | Cabrito estufado em 
vinho tinto velho | Salada de pato bravo com endivías e es-
pargos | Lombo de boi flamejado | Frutos silvestres com ge-
lado de lima | Encharcada de ovos

Endereço:
Rua Alegria, 598
4000-037 PORTO  /  tel.: 220 405 897

        PORTUCALE 
           O RESTAURANTE TOP 
          DA CIDADE  DO  PORTO





Membro-fundador da Academia Paulista de 
Letras, em 1909, abandonou definitivamente a 
medicina em 1913, passando a dedicar-se às 
viagens pelo mundo e à literatura. Casado com 
a Sra. Luísa Leite de Souza, filha do barão do 
Socorro, fixou residência no Rio de Janeiro.
Escreveu inúmeras peças teatrais, artigos e 
textos científicos. Eleito para a Academia Bra-
sileira de Letras, em 1924, ocupou a cadeira 
de número 29 (cujo patrono é Martins Pena). 
Presidiu a ABL por duas vezes, em 1938 e 
1946, tendo então dirigido as comemorações 
do cinquentenário daquela instituição. 





A Casa de Cláudio de Souza, localizada na Praça da Liberdade, 
em Petrópolis, foi construída no final do século XIX.
 Em 1956, foi doada à União por dona Luísa Leite de Souza, viúva 
do acadêmico Cláudio de Souza, para ser anexada ao Museu Im-
perial e receber atividades culturais.
“Construção de relevante interesse arquitetônico do início do sé-
culo XX, tem estilo eclético com influências art-deco. Suas facha-
das possuem ornamentação variada, predominando o neoclássico 
francês. Destacam-se, no jardim lateral, bancos em azulejaria do 
século XIX, com bica e carranca. Em seu interior, podemos apre-
ciar tetos decorados com pinturas artísticas em duas salas do pa-
vimento térreo”



Os afrescos são todos pintados 
em tela ao invés da técnica trom-
pe l’oleil e retratam figuras femini-
nas sempre. O magnífico chão de 
Parquet Paulista com intrincada 
combinação de madeiras nobres 
como Peroba do Campo e Pau 
Brasil, madeiras que se encon-
tram extintas atualmente, é desta-
que da construção primorosa.
O que me mais me chamou a 
atenção foi o contraste entre a 
abundância de cores e texturas 
como os vitrais, afrescos, azule-
jos e mosaicos em contraste com 
o minimalismo no uso de móveis. 
Muito interessante. Vale visitar!



Francisco Calio mostra a delícia que é um loft cheio de luz e conforto!
                                                                                            Loft Golf Riviera- Litoral de São Paulo - Brasil







“As transformações de forma e estilo são uma 
realidade. Nada é estático”. Francisco Calio



Há 25 anos temos o privilégio de ver maravilhosos projetos de 
arquitetura e interiores de Francisco Cálio , que pontuou seu trabalho 
através das formas exatas do minimalismo, com linhas retas e puras, 
cores e texturas, e a volumetria espacial. 
Para ele, o luxo está na simplicidade dos detalhes.



Para tanto, Cálio repensou os conceitos de humanização, tecnologia, 
funcionalidade, qualidade total e modernidade, visando produzir espaços 
acolhedores que traduzam tranqüilidade e irradie boas sensações. 
Participando por 10 anos consecutivo da mostra Casa Cor, Cálio ainda 
encontra tempo para ministrar palestras,  em todo o Brasil. 
A consequência de tanta dedicação ao trabalho resultou em prêmios como 
Deca, BMW, Olga Krell e Planeta Casa.
 

e-mail:arquitetura4@calio.com.br







Todos os ambientes foram idealizados pela diva francesa do design e ar-
quiteta de interiores, Andrée Putman. Com uma “ambiance” super “bran-
chée” e a iluminação especial, o ponto alto é o jardim vertical do pátio 
interno com mais 300 espécies de árvores e plantas das Filipinas, do Hi-
malaia e até da Amazônia, criado pelo famoso botânico Patrick Blanc – o 
mesmo que criou a parede viva “garden wall” do Museu Quai Branly de 
Paris.
 Engana-se quem pensa que com tanta preocupação pela imagem e de-
sign, a gastronomia tenha ficado em segundo plano. Tudo é sofisticado, 
bem elaborado e super gostoso. 
Os drinks também são criativos e deliciosos.
 Pershing Hall é bom para variar um pouco!

 Endereço:  Pershing Hall.
 49 rue Pierre Charron 75008 Paris   
       tel. 01 58 36 58 00



                              ÓBIDOS É UMA FESTA MEDIEVAL



Óbidos é uma vila portuguesa, que pertence ao distrito de Leiria, 
Portugal. Possui cerca de 3300 habitantes.
Seu nome, que as vezes causa espanto, deriva da palavra latina 
óppidum que significa: cidadela.



 O estilo Manuelino chegou no inicio do século XVI, pelas mãos de  D. João de Di-
jon e alcaide da vila.
Na pequena vila são encontradas 14 igrejas e capelas, a mais famosa igreja, a da 
Matriz de Santa Maria possui  paredes revestidas de azulejos e  quadros de Josefa 
de Ayalla y Cabrera (Josefa de Óbidos). 
 Também valem a visita, o aqueduto, mandado construir por D. Catarina de Áustria, 
mulher de D. João III, e a linda  Lagoa de Óbidos.



Tomada pelos mouros em 1148, retomada em 1195 sob reinado de D. 
Sancho I. Óbidos fez parte do dote de inúmeras rainhas de Portugal, 
como: Urraca de Castela (esposa de D. Afonso II), Rainha Santa Isabel 
(esposa de D. Dinis), Filipa de Lencastre (esposa de D. João I), Leonor de 
Aragão (esposa de D. Duarte), Leonor de Portugal (esposa de D. João II), 
entre outras.



Mercado Medieval de Óbidos

Desde 2002 a Vila de Óbidos transforma-se num verdadeiro palco da história com 
sua festa medieval. Este ano as Artes e os Ofícios são o ponto central do evento e 
a partir desta temática serão elaboradas rábulas, personagens, mestres de juglaria, 
taberneiros, mercadores, aguadeiros, vendedores ambulantes , tudo ultrapassa a 
barreira do tempo e o visitante sente-se na época medieval, ainda mais se ficar ani-
mado e participar usando o traje de acordo.
A festa este ano é de 19 de julho a 12 de agosto de 2012!





Desde 1951 que a Pousada está instalada no castelo da medieval vila de Óbidos. O primitivo 
paço, de estilo Manuelino, situado na ala norte do castelo, foi erguido por D. João de Noro-
nha, Conde de Dijon e alcaide da vila, no início do século XVI. Este paço quinhentista foi cri-
teriosamente recuperado dos efeitos do terremoto de 1755.





O Palácio de Seteais recebeu uma referência na popular obra de Eça Queirós, 
“Os Maias”, por estar em abandono. A situação atual é outra e o palácio é ago-
ra um hotel de luxo exclusivo e diferenciado da cadeia Tivoli Hotels & Resorts 
– e faz parte do Tivoli Collection que são hotéis simultaneamente intemporais 
e vanguardistas, que representam um patamar superior, conjugando qualidade 
e personalização do serviço, conforto e bem-estar, sofisticação e um estilo sin-
gular.
Mais que um hotel de 5 estrelas, é um palácio charmoso e romântico que nos 
transporta para o requinte e a envolvência da arquitetura de século XVIII. 



Transformado em hotel de luxo em 1953, o Tivoli Palácio de Seteais com-
bina a dignidade e as tradições do século XVIII com todo o conforto do sé-
culo XXI, um lugar perfeito para quem procura o requinte e excelência de 
serviço. Os quartos ricamente decorados e os salões com magnificas pin-
turas, tapeçarias e frescos de rara beleza fazem deste hotel um espaço 
único



Os quartos decorados com mobiliário de grande riqueza e sa-
lões deslumbrantes, com pinturas, tapeçarias e afrescos de 
rara beleza, fazem deste hotel um espaço único para tornar 
cada evento ou estadia numa experiência inesquecível.



Entre Fevereiro de 2008 e Fevereiro de 2009, o hotel foi alvo de uma pro-
funda intervenção de restauro e modernização. Todo o mobiliário do Palá-
cio, a maioria datada do século XVIII, foi recuperado. O trabalho envolveu 
14 oficinas de artes e ofícios e cerca de 30 técnicos durante 10 meses.
O acervo do Tivoli Palácio de Seteais é composto por cerca de 2.000 peças 
pertencentes a diferentes espécies artísticas, tais como mobiliário, luminá-
rias, têxteis, tapeçarias, pinturas murais, pinturas de cavalete, gravuras e 
porcelanas.



O Palácio possui 30 quartos amplos e luminosos, únicos na sua decoração, 
com conforto e modernidade necessários para receber os melhores hóspe-
des.
O restaurante Seteais, com a sua vista magnífica sobre os jardins e acesso  
aos mesmos, apresenta uma renovada carta de cozinha nacional e
 internacional. Além disso, a hotel proporciona aos clientes e visitantes di-
versas experiências que valem a pena conferir.

                                   Tivoli Palácio de Seteais:

Rua Barbosa do Bocage, 8 2710-517 Sintra, Portugal 
GPS: N 38º 47’ 45,95’’ , W 9º 23’ 56,54’’ 

Tel: (+351) 21 923 32 00 Fax: (+351) 21 923 42 77 
Email: reservas.hps@tivolihotels.com



Mais um troféu para o escritório FGMF Arquitetos do trio – Forte, Gime-
nes e Marcondes Ferraz -, que conquistou ano passado, em 2011, dois 
prêmios internacionais, um deles o Chicago Atheneum Award e o outro o ita-
liano Dedalo Minosse.
Desta vez, o reconhecimento vem pela revista alemã de arquitetura e design 
AIT organizadora do AIT Award 2012.

Como reconhecimento a todos designers envolvidos com as Olim-
píadas, a tocha olímpica feita para os jogos sediados em Lon-
dres ganha o prêmio de Design do ano de 2012.
Barber Osgerby foi o estúdio responsável por desenvolver o objeto 
desenhado por Swarovski. De acordo com a assessoria do evento 
que aconteceu no espaço do Design Museum, a tocha não foi só 
premiada devido a sua bela representação a um símbolo dos jo-
gos, mas também pelo fato de ter atendido a um extenso briefing.

Vencedor do prêmio Príncipe de Astúrias 
das Artes 2012
Na comemoração de seu 75º aniversário, o 
arquiteto espanhol Rafael Moneo foi agra-
ciado com o prêmio Príncipe de Astúrias das 
Artes, conquistado por apenas outros quatro 
arquitetos até a sua penúltima edição.

Nascido em Tudela e formado pela Escola Técnica Superior 
de Arquitetura de Madri, Moneo ficou conhecido por sua arqui-
tetura descrita, pelo próprio júri, como sendo “serena e limpa”, 
entrando assim para a renomada vanguarda mundial de arqui-
tetos.
O arquiteto já foi vencedor tambem do prêmio maior de arqui-
tetura Mundial, o Prêmio Pritzker, conquistado em 1996.

CASA GRELHA

Foi o único escritório brasileiro a 
concorrer com mais de 1500 inscri-
tos de 47 países. O projeto vence-
dor na categoria Luxury Houses foi 
a Casa Grelha, já consagrada na-
cionalmente pela Premiação IAB-SP 
e pelo Melhor da Arquitetura Editora 
Abril.



PARABÉNS PARA A CIDADE MAIS QUE MARAVILHOSA!

O Rio de Janeiro, cidade brasileira, recebeu este 
mês o título da Unesco (Organização das Nações Uni-
das para Educação, Ciência e Cultura) de Patrimônio 
Mundial como Paisagem Cultural Urbana.
 A candidatura, apresentada pelo Iphan (Instituto do Pa-
trimônio Histórico e Artístico Nacional), foi aprovada du-
rante a 37ª Sessão do Comitê do Patrimônio Mundial, 
que está reunido em São Petersburgo, na Rússia.

“A paisagem carioca é resultado da utilização intencio-
nal da natureza que, atendendo aos interesses econô-
micos dos colonizadores portugueses, formou espaços 
únicos no mundo que destacam a originalidade do Rio 
de Janeiro expressa pela troca entre diferentes culturas 
associadas a um sítio natural”.  presidente do Iphan
 
O Pão de Açúcar,  Corcovado,  Floresta da Tijuca,  
Aterro do Flamengo,  Jardim Botânico e famosa praia 
de Copacabana, além da entrada da Baía de Guana-
bara, são os locais da cidade valorizados com o título 
da Unesco  e serão alvo de ações integradas visando à 
preservação da sua paisagem cultural. 



Além da Paisagem Cultural do Rio de Janeiro, o Brasil 
conta hoje com outros 18 bens culturais e naturais na 
lista de 911 bens reconhecidos pela Unesco. 
 

Os bens culturais estão compostos por: Conjunto Arquite-
tônico e Urbanístico de Ouro Preto, Minas Gerais (1980); 
Centro Histórico de Olinda, Pernambuco (1982); Ruínas 
de São Miguel das Missões, Rio Grande do Sul (1983); 
Santuário do Bom Jesus de Matosinhos em Congonhas, 
Minas (1985); Centro Histórico de Salvador, Bahia (1985); 
Conjunto Urbanístico de Brasília, Distrito Federal (1987); 
Centro Histórico de São Luís, Maranhão (1997); Centro 
Histórico de Diamantina, Minas (1999); Centro Histórico de 
Goiás, Goiás (2001); e Praça de São Francisco em São 
Cristovão, Sergipe (2010). 
 
Já os bens naturais são: Parque Nacional do Iguaçu, Pa-
raná (1986); Costa do Descobrimento, Bahia e Espírito 
Santo (1997); Parque Nacional Serra da Capivara, Piauí 
(1998); Reserva Mata Atlântica, São Paulo e Paraná 
(1999); Parque Nacional do Jaú, Amazonas (2000); Pan-
tanal Mato-grossense, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul 
(2000); Reservas do Cerrado: Parque Nacional dos Vea-
deiros e das Emas, Goiás (2001); e Parque Nacional de 
Fernando de Noronha, Pernambuco (2001). 

OURO PRETO - MINAS GERAIS

CENTRO HISTÓRICO-SALVADOR-BAHIA

PARQUE NACIONAL DOS VEADEIROS E DAS EMAS 
GOIÁSPARQUE NACIONAL DO IGUAÇU- PARANÁ



 A Revista Habitar Brasil/Portugal mostra projetos vencedores da maior Mostra 
de Decoração e Design da América Latina: 
CASA COR - São Paulo - 2012
Não foi nada fácil escolher os melhores, entre  os 91 ambientes criados para a 
Mostra Casa Cor.
Com tanta variedade, algumas categorias tiveram dois vencedores. Foi o caso 
de Melhor Projeto Comercial, que teve como vencedores a arquiteta Maithiá 
Guedes, autora da Boulangerie e Ricardo Rossi, que criou o Restaurante Brasi-
leiro. Também dividiram o prêmio de melhor projeto paisagístico o paisagista Ri-
cardo Pessuto, autor do Jardim Secreto, e a arquiteta Beatriz Fernandez Mera 
e o paisagista Eduardo Fernandez, criadores da Praça Casa Cor. Além disso, o 
prêmio também homenageou os projetos que cumpriram o prazo de entrega na 
obra ou se destacaram pela organização e montagem.

Projeto Mais Ousado: O Loft Bolha.  Ambiente do arquiteto Léo Shehtman 

Projeto Casa Cor: Casa Jatobá. Ambiente da arquiteta Débora Aguiar.

Projeto de Paisagismo e Organização Nota 10 : Praça Casa Cor, Homenagem a Gisele Bün-
dchen, por Beatriz Fernandez Mera e Eduardo Fernandez Mera, arquitetos e paisagistas.



Melhor Projeto de Uso Público: Lobby do banheiro social. Ambiente de Maria 
Claudia Mastrangello, designer de interiores e Pricila Bertan Saraiva, arquiteta.

Melhor Projeto Comercial: O Restaurante Brasileiro. Ambiente  do arquiteto Ri-
cardo Rossi.

Projeto mais original:  Living. Ambiente da arquiteta Brunete Fraccaroli. Projeto mais sustentável : A Adega. Ambiente da arquiteta Adriana Noya



  Prêmio Prazo Nota 10: 
  Lounge Boutique Hotel. Ambiente das arquitetas Camila Rosa e Juliana Va  
lias.
 

  Prêmio Prazo Nota 10: 
 Quarto do Menino:  Ambiente da arquiteta Rachel Milre

Prêmio Organização Nota 10
Suíte Paulo Borges : Ambiente da arquiteta Glaucya Taraskevicius

Prêmio Organização Nota 10
Livraria:  Ambiente do arquiteto Gustavo Paschoalim, autor da Livraria. 



  Prêmio Montagem Nota 10
 Joalheria: por Fabrízio Giannone 

  Prêmio Montagem Nota 10
 Loft do Artista: Ambiente da designer de interiores Samy Dayan e do arquiteto Ricky 
Dayan. 

  Prêmio Montagem Nota 10
Quarto da jovem: Ambiente da designer de interiores Marilia Caetano. 
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