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Com o final do primeiro semestre, o mercado prepa-
ra-se para a arrancada que nos leva correndo para o 
final do ano. O balanço até agora é positivo. Pernam-
buco está em efervescência, a cada dia novos negó-
cios e oportunidades surgem para os que estão pre-
parados para absorvê-los. Não dá pra reclamar. Havia 
um tempo em que se podia parar para pensar com 
certa calma no que fazer no próximo mês. Já não dá 
mais. É hora de fazer e o planejamento já devia estar 
pronto. Como dizia meu pai: “o tempo é a matéria-
prima mais cara, não jogue fora minha filha”. Ele já 
adivinhava a velocidade que a vida hoje nos cobra. No 
rastro da agilidade – não da pressa, pois, a pressa nos 
ajuda a errar – colocamos na rua mais uma edição da 
Revista ClassCasa. Cheia de informação e na medi-
da exata dos acontecimentos, trazemos o melhor do 
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design, da arquitetura, decoração, estilo e lançamen-
tos. Um apanhado de ideias e sugestões para tornar a 
sua leitura mais interessante, 
deixando um saldo positivo. 
Rumo ao segundo semestre 
e com a agenda cheia, pro-
metemos novidades. Fique 
com a gente.

Carla Guerra
Editora

     @carla_guerra_ 
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Desenho Design
O melhor do design contemporâneo nacional 
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Na hora de escolher aquelas peças e objetos 

que darão um toque todo especial no projeto 

de ambientação, há um local certo que agrada 

aos mais diversos estilos: a loja Desenho Design, 

no Shopping da Decoração, em Boa Viagem. 

Os empresários Airton Melo e Neu Clair, desde 

dezembro de 2004, possibilitaram ao público 

recifense o acesso a peças e objetos contem-

porâneos, produzidos pelos mais conceituados 

artistas e designers brasileiros (alguns de reno-

me internacional). Produtos que até então só 

poderiam ser adquiridas no Sudeste do Brasil.

Na atual loja (até 2009 funcionava no bairro 

das Graças), com projeto assinado pelo escri-

tório Santos&Santos Arquitetura, as peças uti-

litárias e decorativas são produzidas artesanal-

mente, manufaturadas ou em série limitada. 

“Já há algum tempo, temos a preocupação 

de trabalhar com produtos ecologicamente e 

socialmente corretos, não incentivamos o tipo 

de produção que provoca muitos resíduos”, 

destaca Neu Clair. O mesmo também diz que 

o diferencial da Desenho Design está no olhar 

de quem faz a seleção de compras na loja, na 

relação custo/benefício dos objetos, no atendi-

mento ao cliente e no critério de pronta entre-

ga adotado pela administração da empresa. 

Um dos últimos lançamentos encontrados na 

loja é a série conceitual de design, que utiliza o 

acrílico listrado “entrelinhas” - técnica patente-

ada por José Marton, em 2000. Nesta coleção 

chamada Híbridos, os produtos e mobiliários, 

num olhar colorista ganham sentido atempo-

ral com padrão exclusivo. Como essência, cada 

peça reúne várias funções: móvel, adorno, ilu-

minação e suporte. “Nessa coleção, existe a 

melhor forma de aproveitar a matéria-prima, 

foram criados produtos e com as sobras, no-

vos produtos. Um Design consciente”, informa 

Neu Clair.

A Desenho Design também realiza exposições 

para divulgar e tornar acessível aos interessados 

o que há de novidade em tecnologia e matéria 

prima de objetos e móveis de pequeno e mé-

dio porte. Além dos arquitetos e decoradores, 

colecionadores e pessoas interessadas em arte 

diferenciada e tecnologia ficarão muito encan-

tados com o luxo encontrado na loja. Como o 

trabalho dos designers Bernardo Krasniansky, 

Gena Lyra, Kimi Nii, Lúcio Carvalho, Marcelo 

Fernandes, Marcelo Kiokawa, Estudio Nada Se 

Leva, Pedro Emílio Petry, Regina Medeiros, Ro-

gério Silva, Tord Boontje, entre outros.

Desenho Design

Shopping da Decoração

Av. Eng. Domingos Ferreira – 1274  

Lojas 08 e 09

Boa Viagem / Recife-PE

(81) 3326.4264 

www.desenhodesign.com.br
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No alvo 
Um grande alvo, que encontra-se exposto em 
frente às entradas do Plaza Shopping, tem cha-
mado a atenção de curiosos. As Mesas de Entrada, 
criadas pela arquiteta Andréa Calábria, trazem no 
centro o Soneto do Amigo, de Vinícius de Moraes, 
que vai sendo descoberto à medida que o leitor 
acompanha as curvas das palavras.  

Projeto lúdico de 
Zezinho e Turíbio 
Santos para a 
garotada 
Um espaço aconchegante, com cara de um lar fora 
de casa para a criançada ficar à vontade. Essa é a 
ideia do projeto de ambientação da dupla Zezinho 
e Turíbio Santos para a loja infantil Tamborete, 
comandada pelas sócias Litiane Vasconcelos e Ja-
nine Marques. Com um universo lúdico e diverti-
do, a loja conta com 150m² e muito espaço para 
diversão. Dentro da boutique há videogame com 
várias opções de jogos eletrônicos, espaço para 
fazer desenhos e pinturas, além de local especial 
para literatura com livros infantis de autores re-
nomados como Jorge Amado, Júlio Verne, Fabrício 
Corsalete, e livros da Companhia das Letrinhas. 
Os kids ainda têm espaços definidos: uma área 
ambientada para meninos e outra para meninas.
Serviço:
Tamborete 
Rua Dona Ada Vieira – 113
Casa Forte / Recife-PE
(81) 3034.8892

Com a proposta de criar um ambiente confortável e tran-
quilizador, o projeto paisagístico do Shopping Costa Dou-
rada, no Cabo de Santo Agostinho, inova ao ser o primeiro 
do Estado a adotar um jardim interno, possibilitado pelo 
formato open mall da arquitetura do centro de compras. 
Com a assinatura da paisagista Marta de Souza Leão, em 
parceria com os arquitetos Camilo Costa e Gabi Távora, o 
projeto conta com um grande espelho d’água que ocupa 
324 m² de lâmina e 40 cm de profundidade, com cascatas 
e uma cobertura vegetal bastante diversificada, seguindo 
um estilo tropical. O espaço privilegia ainda diversas es-
pécies vegetais como helicônias, bananeiras e palmeiras 
do tipo açaí, areca, fênix e panamá. Além do projeto do 
primeiro open mall de Pernambuco, Marta de Souza Leão 
já assinou ousados projetos de empresas como Moura Du-
beux, Hermano Nascimento, Queiroz Galvão, Casa Grande 
Engenharia, entre outros. 

Shopping Costa Dourada 
inova em projeto paisagístico
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O projeto de ambientação do casarão, datado das pri-
meiras décadas do século passado, existente na área de 
propriedade do Hospital Santa Joana, teve as suas prin-
cipais características arquitetônicas originais restaura-
das e preservadas. A elas foram adicionados elementos e 
recursos que inserem a edificação em pleno século XXI, 
trazendo um conceito que alia a tradição da construção 
original à linguagem arrojada da arquitetura contempo-
rânea.

O projeto de ambientação do casarão, assinada pelo es-
critório Santos&Santos Arquitetura,  criou dois ambien-
tes distintos: um restaurante e um lounge VIP. Batizado 
de Casarão Restaurante Lounge Cyber Café, o espaço 
funcionará em uma área de 300 m², atendendo também 
ao público externo e vai oferecer serviços à la carte e 
self-service.
Já o lounge VIP é destinado para eventos corporativos, 
sendo uma das funcionalidades, a realização de festi-
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nhas dos familiares das pacientes da ma-
ternidade. O espaço conta com um sistema 
de videoconferência, no qual a mãe dentro 
do quarto poderá interagir com os seus pa-
rentes e os mesmos poderão assistir aos 
primeiros momentos de vida do bebê.
De acordo com o arquiteto Zezinho Santos, 
do Escritório Santos&Santos Arquitetura, a 
boa arquitetura é aquela que se faz valer do 
melhor que o passado tem a oferecer e en-
sinar, e com isso produz algo novo e atual, 
contextualizado na época em que vivemos, 
e sempre de olho no futuro.“Para o casa-
rão procuramos expressar e traduzir para 
a arquitetura, a própria noção do que é a 
boa atividade hospitalar atual: uma mis-
tura de tradição, conhecimento, tecnologia 
e modernidade, algo que o Hospital Santa 
Joana representa de forma exemplar”, des-
taca ele. 

Santos&Santos Arquitetura
(81) 3081.5900
www.santosesantosarquitetura.com.br

Principais Fornecedores: Habitare, De-
mestre, Light Design, Italica, Metalmade, 
Maria Casa, A Carneiro Home, Manuca Viei-
ra, LaReina, EuroSign e Uniflex.
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