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Segunda edição da Mostra Nexus

Atmosferas traz o melhor da arquitetura
e design para a RMVale
Evento busca trazer inovação e sustentabilidade
como as soluções para o futuro da construção civil

Arquiteta Caroline Scarpelli

Matheus Correia
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revista para novembro deste
ano, a segunda edição da Mostra
Nexus Atmosferas trará o melhor
da arquitetura e design para a RMVale.
Buscando oferecer inovação e sustentabilidade ao unir alta tecnologia com
a natureza, o evento ocorrerá em uma

residência de 2.000 m² de área construída, localizada em Jacareí. O local ficará
em exposição por dois meses antes da
utilização pelo proprietário.
A casa conta com 10 suítes, danceteria,
SPA e diversos outros cômodos espalhados pela localidade somando-se, ao todo,

32 ambientes diferentes, reunindo escritórios de arquitetos e designers renomados
da região, assim como um laboratório
com estudantes da área. O projeto é assinado pelo escritório Otta & Albernaz.
Os profissionais, entre arquitetos e designers, que irão participar do evento são: Stu-
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dio Arquitetura, Sonne Müller, Natasha
Pereira, Hellen Pacheco, Viviane Fortes,
Natália Buscardi, Nevânia Aves, Mariana
Lobo, Ana Carolina Scarpelli, Otta Albernaz, Marina Ferrer, Rafael Oliveira, Débora Oliveira, Carla Sampaio, Daniela Carneiro, Gustavo Martins, Thaís Martarelli,
Letícia Motisuki, Carolina Maluf, Priscila
Pereira, Romanilos Arquitetura, Studio
Inn, Ritmo Arquitetura, Ivone e Luiza arquitetura, Emerson Baisso, Cassiano Varella e Larissa Francine.
Buscando oferecer soluções sustentáveis, a residência utiliza como técnica
construtiva a MLC (Madeira Laminada
Colada), conhecida como o material
do futuro da construção civil, tem alta
durabilidade e resistência à umidade e
permitindo grandes vãos livres.
“A sustentabilidade não é um fim, é um
meio. A própria arte de projetar já precisa buscar a sustentabilidade na nossa visão. A nossa própria matéria-prima, produto base, a madeira, é proveniente de
uma mata preparada para o uso em imóveis e construções do tipo. Trabalhamos
com produtos de selo, com remanejo
sustentável, onde o uso não é decorrente
do desmatamento”, destacou Eduardo
Albernaz, um dos arquitetos responsáveis pela planta da casa.
A visita técnica com os patrocinadores e
apoiadores do novo empreendimento foi
realizada no dia 1° de setembro. Kléber
Santos, presidente do Grupo Nexus, falou
sobre o evento. “Estamos realizando uma
mostra de decoração similar aos moldes
do que é uma Casa Cor, mas aqui temos

Arquiteta Nevânia Alves

Arquiteto Rafael Oliveira
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Otta Albernaz Arquitetura

uma casa unifamiliar, de um proprietário
que tem uma família e que será o investidor da propriedade. A data para inauguração será em novembro. Tudo está
caminhando bem e essa apresentação das
obras aos nossos parceiros e patrocinadores, que nos deram condições de realizar
esse evento, é uma prova disso” afirmou.
Kléber também destacou o crescimento
da procura de casas no campo em tempos
de crise e pandemia, ao invés de casas ou
apartamentos no litoral ou na cidade.
“Vemos essa migração de apartamentos
para condomínios e de condomínios para
áreas mais distantes, como a rural. Estamos observando isso acontecer com muita frequência. Então, certamente, lugares
como esse que nós estamos apresentando
já estão sendo bastante valorizados por
imobiliárias. É uma tendência”, afirmou.
A edição deste ano ainda conta com uma
novidade: se trata do Tour Virtual, onde
será possível visitar a planta da casa de
maneira digital, focando nos detalhes de
todos os ambientes em uma visão de 360º.
A Mostra Nexus estreou em 2018 com o
tema “Container 4 You”, expondo uma
casa com aproximadamente 1.800m² e
30 ambientes decorados, entre suítes,
adegas, lounges, salas, banheiros, cinema e wine bar, em um projeto que ofereceu a praticidade, rapidez e sustentabilidade das casas construídas com a
utilização de containers.
Com o patrocínio de grandes marcas,

a Mostra tornou-se referência nacional
no setor logo em sua primeira edição,
e coisas ainda maiores estão previstas
para este ano. O construtor e vice-presidente da Secovi (Sindicato da Habitação), Frederico Marcondes Cesar,
falou sobre a importância do evento
apresentado pela Nexus.
“O que vemos aqui é a força do interior
paulista. Estamos saindo de momentos desafiadores que foram os últimos
quatro anos, para um ano que promete,
juntamente com outros setores da sociedade empresarial, representar uma pujança na economia, principalmente do
interior do estado de São Paulo.
Com aproximadamente 2,6 milhões
de habitantes, a RMVale, considerada um polo da tecnologia e inovação,

refletindo os ideais da Mostra, se torna um excelente cenário para a realização de investimentos nas áreas da
construção, arquitetura e design.
A casa está em seu processo final de
construção, e o evento atenderá todas
as normas de higiene e segurança da
OMS para sua realização, que será feita
em um Haras localizado às margens da
Rodovia Presidente Dutra.
Grupo Nexus
Criado em 2018, o grupo é natural de
São José dos Campos, e surgiu com o
objetivo de conectar o mercado da construção e decoração com o profissional
arquiteto e designer, enaltecer e favorecer a integração através de ações de
conteúdo significativo ao setor. g
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