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Arquitetura&

Samuel Strazzer
RMVALE

Principais nomes da 
Arquitetura & Design 
participam da Mostra Nexus
De 6 de novembro a 5 de dezembro, 
nos finais de semana

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 tecnolo-
gia com a natureza, o evento ocorrerá 
em uma residência de 2.000 m² de área 
construída, localizada em Jacareí. O lo-
cal ficará em exposição por dois meses 
antes da utilização pelo proprietário.

A casa conta com 10 suítes, danceteria, 
SPA e diversos outros cômodos espalha-
dos pela localidade somando-se, ao todo, 
30 ambientes diferentes. O projeto é assi-
nado pelo escritório Otta & Albernaz.

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 Rodo-
via Presidente Dutra. O evento tam-
bém terá talks, workshops, off-road 
com a Mitsubishi e outras atrações. 

A organização do evento também 
oferece estacionamento e segurança. 
Uma das novidades desse ano é a pre-
sença do Wine Move, um food truck 
que oferece vinhos, petiscos e pratos 
assinados pelo Chef Bertolasse.

Os talks serão grandes oportunida-
des para troca de conhecimento entre 
estudantes, profissionais e entusias-
tas da arquitetura e do design. 

Em parceria com a AEA (Associação 
de Engenheiros e Arquitetos) de São 
José dos Campos, o Grupo Nexus vai 
oferecer transporte gratuito para es-
tudantes participarem do evento. O 
transporte sairá da Avenida Anchieta 
número 661 às 14h30 e retornar para o 
local às 20h. 

Confira as principais
atrações do evento:
12 de novembro 
• Duratex e Mestre Marceneiro: “Coleção 
olhares tendências e produtos” com a ar-
quiteta Luciana Grabalos.
• Cebrace: “Vidros para toda obra” com a 
arquiteta Mariana Ribeiro Casa Blindex e 
Destaque Vidros: noite de premiação do 
Desafio Cebrace. 

19 de novembro
• Rewood: “Soluções estruturais em 
madeira” com Dr. Calil Neto.
26 de novembro
• Ekologika e Belamari: “Tendência 
e design cerâmico” com a arquiteta 
Adriana Souza.
• Universo iluminação e Schineider:  
“Acabamento e iluminação ideal 
para o seu projeto” com a arquiteta e 
influencer Natalia Salla.
03 de dezembro
•  INTRA - ECORI: “Inovação na Energia 
Solar Fotovoltaica” com Claudio Reple.
• Menzontech: “Transformando am-
bientes reais em virtuais” com Ra-
quel Tebet, fundadora da Menzotech 
e responsável pelo tour 3D da mostra 
Atmosferas. g
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Realização:

O MAIOR EVENTO DE ARQUITETURA DO 
VALE DO PARAÍBA ESTÁ DE VOLTA!

Patrocínio:


