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A partir do dia 17/10, acontece a abertura da 2.ª Inove Decor - Mostra de Decoração, reunindo 
arquitetos e designers de interior. São ambientes desenvolvidos com peças do mobiliário 
comercializado pela empresa, integradas aos lançamentos da coleção 2007. A loja do Água 
Verde e a do Jardim Social manterão ambas exposições até o dia 28 de dezembro, das 9 às 19 
horas. O endereço da loja é Avenida Nossa Senhora da Luz, 1.715 – Jardim Social – (41) 
3023-9393. 
 
Participam do trabalho, usando peças da nova coleção de mobiliário da Inove, 18 profissionais, 
entre arquitetos, artistas plásticos, decoradores e paisagistas. 
 
A mostra apresenta também quatro ambientes elaborados por 25 alunos do curso de 
especialização em Design de Interiores, do UnicenP. 
 
Coleção Carapixxxo 
 
Paralelamente, a Inove faz o lançamento da linha de mobiliário Carrapixxxo (segunda foto 
abaixo), do carioca Guto Índio da Costa, comercializada com exclusividade no Paraná. O novo 
produto ganhou o Prêmio Indústria do SalãoDesign Casa Brasil 2007, realizado em Bento 
Gonçalves RS. A linha é composta de suportes para a fixação de prateleiras, armários, 
gaveteiros e mesas. Para Eviete Dacol, “a linha tem cara da Inove, reconhecida pelas suas 
características de mobiliário com design inovador”. O sistema torna o ambiente mais leve ao 
eliminar fundos e lateral, otimizando a relação custo-benefício. 
 
 

 
 



 
Os profissionais e seus espaços para viver com qualidade 

 
 

 
 

 
 
Loft do Executivo, Ana Paula Vilas Boas e Cláudia Baggio. 
 
Aconchego e praticidade em tons neutros, cama preta Ligne Roset, paredes revestidas com 
tecidos e plotagem no lugar de quadros. Lounge Ligne Roset, Cristiane Lacerda. Luxo com 
objetos em harmonia com a natureza, em tom de ameixa, branco, prata e preto, cadeiras Calin 
e Fin e a chaise Dolce Vita. Ambiente Corporativo, Jorge Elmor. Espaço com peças em carvalho 
americano e ametista na recepção, área de trabalho e sala da direção com a linha de móveis e 
divisórias Axio. Sala do Convívio familiar, Laudicéia Comelli. Bate-papo e cinema em cores 
neutras, sofá chaise Cini, duas mesas de apoio Drink e mesa de centro Bol com tampo de vidro 
vermelho. Estar in pace, Michele Krauspenhar e Samara Barbosa. Longa conversa entre 
amigos ou boa leitura em ambiente com tapete de pelúcia, chaise e sofá Deep e mesa de 
centro Ninho. 
 
 



 
 
De interior 
 
O arquiteto Auguste Perret de Bourdelle (Ixelles, Bruxelas, 1874 - Paris, 1954) costumava 
dizer que “a existência da decoração surgira para corrigir os defeitos de uma má construção”. 
Ele e seus irmãos Claude e Gustave fundaram em 1905 a sociedade francesa Perret Frères. 
Antes, ele havia usado, pela primeira vez, no mundo, o cimento armado, isto é, junto à barras 
de aço, entre 1898-99, na construção do cassino municipal de Saint-Malo. Mais tarde, em 
1902, de forma decisiva, usou aquela técnica revolucionária na construção de um imóvel da 
Rua Franklin e, sobre tudo, entre 1911-13, na construção do teatro Champs-Elysées. 
 
O trabalho de Auguste e de seus irmãos criou uma nova estética, funcional e responsável por 
uma nova plástica. A partir do concreto armado, a forma passa a ser outra. Contudo, a 
decoração sobrevive e de forma diferenciada. Hoje, o termo latino decoratione, que significa 
arte ou efeito de decorar ou a prática de arranjar e planejar espaços, combinando os 
elementos dos ambientes, é conhecido como design de interior, com direito a associação 
nacional e projeto de regulamentação da profissão. 
 
O nome da IFI - International Federation Interior - complementa de forma sábia e sutil com os 
termos Arquitecture and Design. Em outras palavras, segue o proposto pelo alemão Bern 
Löbach, que defende uma taxonomia simples e de fácil compreensão. De um lado, o design do 
território, o design da paisagem e o design Urbano. De outro, o design da edificação, o design 
de bens de capital e de consumo e o design da comunicação. Tudo é design do entorno. 
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