


Nada melhor do que um festival de descontos fora de época para 
renovar sua casa, não é mesmo?

Móveis e artigos de decoração para a casa toda com descontos e 
condições diferenciadas estarão à venda em Santa Rosa de 28 de maio a 
06 de junho na Campanha Indumóveis Week. 
A Campanha Indumóveis Week é a reinvenção da Feira Indumóveis que 
tem data marcada, em 2023. Na Campanha, diversas ações simultâneas 
acontecerão fomentando os negócios dos setores ligados à Feira, 
movimentando a economia. 

Casadecor, Cidade Veste Indumóveis, Espaço Indumóveis Week, 
Gincana Indumóveis, Salão de Design, Salão de Imóveis e Ambientes 
Decorados, essas são as ações envolvendo lojas, designers, fornecedores, 
consumidores que serão vistas nos próximos 10 dias

A presidente da Comissão da Mostra Arqui & Design da Indumóveis, a arquiteta Luciana 
Locatelli, que coordena o projeto, destaca que o diferencial desta ação era por ser 
algo para a família, uma história contada em conjunto. Luciana ainda diz que dentre as 
histórias inscritas será escolhida uma, a grande vencedora. “Uma equipe escolherá 
a melhor delas, e então, uma equipe de arquitetos, com o auxílio de empresas, 
restaurarão o local, deixando do jeito que a família sonhou”, explicou. 
As inscrições, sem nenhum custo, foram encerradas no dia 28 de maio. 
O ganhador será revelado no dia 31 de maio, às 18h nas redes sociais da Indumóveis.

A pandemia acabou transformando a vida e a rotina de muita gente, e ela também 
acabou influenciando na escolha de design de interiores para o ano de 2021.
Desde objetos de decoração e estilos de ambientes, até as cores escolhidas, tudo 
leva para uma tendência de decoração que permita uma casa mais aconchegante 
e funcional e aqui, você ficará por dentro de todas as novidades com os projetos 
executados em parcerias firmadas entre arquitetos, designers e lojistas. 
Obedeça os decretos das autoridades locais e orientações relativos à pandemia, use 
máscara, mantenha o distanciamento,  aproveite os bons negócios e fique por dentro 
das tendências de design e decoração. Veja a lista dos espaços no final do encarte! 

A Indumóveis Week produzirá um legado marcante na identidade 
urbana da cidade. Um espaço público será revitalizado em um 
projeto da Defensoria Pública com o apoio da Legaus Kids, Sicredi, 
Quasat, Indumóveis e Prefeitura de Santa Rosa.

Essa ação é a sua oportunidade de divulgação no 
maior evento do segmento no Rio Grande do Sul. 
As peças participantes do Salão de Design ficarão 
expostas na própria vitrine da empresa e serão 
divulgadas nos materiais da Indumóveis Week.

Sua casa de cara nova com 
a Indumóveis Week

Ambientes Decorados 

Um Legado para Santa Rosa

Aproveite os melhores descontos e oportunidades,
procure as empresas participantes

Casadecor é a ação da Indumóveis que vai restaurar
um ambiente da sua casa gratuitamente! 

Seu projeto dos sonhos 
com condições incríveis
Aproveite os melhores descontos e 
oportunidades na Campanha Indumóveis Week! 

Sua casa nova está aqui!

Este é o espaço reservado para o mercado imobiliário e também 
para quem deseja fazer bons negócios no ramo. 
Durante a Campanha você ainda terá a oportunidade de conhecer 
lojistas, arquitetos e designers para deixar cada detalhe do imóvel 
com a sua marca, seu estilo próprio.

Afinal, vale a pena investir em imóveis em 2021?
Com certeza!  É basicamente como aquela frase diz, “imóvel é 
sempre um bom investimento”. Com os investimentos gerando 
poucos juros, caso você esteja pensando em fazer um aporte 
financeiro, comprar um imóvel é uma boa escolha para se ter uma 
maior segurança financeira.  Planeje e faça sua mudança com apoio 
dos nossos parceiros e conte com a gente para o que precisar!

Mesa Ilha
Mesa em madeira maciça de 
cinamomo para quatro lugares
com função ilha para cooktop 
e nicho para acessórios. 
Medidas 300x100x80cm.

Cadeira Pax 
Fabricação Schuster Móveis & 
Design, Design de Lattoog,
Criação e lançamento 2021.

Poltrona Denver
Design autoral, linhas 
orgânicas e ergonômicas, 
dinâmica para composições 
com certificação STANDARD 
100 OEKO-TEX.



A s p a s  d e  q u e m  f a z  a c o n t e c e r

A ideia do Ambientes Decorados surgiu 
para viabilizar a proposta de mostra de 
arquitetura,porém em outro formato, já que 
em função da pandemia não foi possível 
concentrar todos ambientes em um mesmo 
local. Dessa forma, fizemos uma reinvenção, 
trazendo os profissionais para junto de 
seus parceiros recriando em um ambiente 
já existente, um espaço que trouxesse a 
personalidade de cada profissional. Uma 
maneira de fomentar nosso comércio 
local e também de mostrar o trabalho dos 
profissionais de arquitetura e design da região.
 Luciana também fala do container, Espaço 
Indumóveis Week, no Tape Porã, coração 
da Campanha. O espaço foi criado para servir 
de marco. Um elemento que ficasse inserido 
no contexto urbano da cidade, demarcando o 
movimento, além disso, também foi idealizado 
como um ponto de referência para a cidade 
contemplar - como uma vitrine efêmera.

Luciana Locatelli.
Presidente da Comissão 
da Mostra Arqui & 
Design,  fala sobre a ação 
Ambientes Decorados e 
Espaço Indumóveis Week

Está se criando um clima maravilhoso de 
negócios na cidade e envolvendo toda a 
comunidade. A ideia surgiu da necessidade 
de manter a imagem da Indumóveis  ativa 
na mente das pessoas, uma vez que o 
adiantamento para 2023 geraria um hiato de 
três anos sem ações. Apesar da pandemia, 
o mercado está aquecido, as ações da 
Indumóveis Week fortalecem a economia e 
estimulam as vendas de uma forma pró-ativa, 
com um maior comprometimento do setor e o 
engajamento das empresas e dos profissionais. 
Reforçamos nosso convite a todas as 
empresas e profissionais que fazem parte 
destes segmentos a estarem presentes na 
Feira Indumóveis, em 2023, mas, mais do que 
isto, a estarem juntos na caminhada que agora 
se inicia. Com projetos e ações que venham de 
encontro ao objetivo principal da Indumóveis 
que é o de colaborar com o desenvolvimento 
de toda nossa região.

Arthur Lorentz
Vice-presidente da Feira 
Indumóveis fala sobre o 
surgimento da Campanha

O mercado imobiliário está super aquecido, 
em um momento muito bom, principalmente 
para quem está buscando segurança de 
investimento. Essa é considerada a maneira 
mais segura de se realizar um investimento, 
devido ao fato que mesmo com a oscilação 
financeira você ainda vai possuir o imóvel.
Além disso,não só o mercado imobiliário e de 
construção civil  vivem um momento especial, 
mas também nossa cidade que se beneficiará 
como um todo. A Indumóveis Week, com 
o Salão de Imóveis  vem para fomentar e 
evidenciar ainda mais essa onda produtiva. 
Realmente uma grande vitrine para negócios 
da região.

Eduardo Wypychinsky
Salão de Imóveis

A Feira teve de ser adiada, para um momento mais seguro, mas mesmo assim, não queríamos deixar que o movimento construído esfriasse,  
sendo assim, a Campanha Indumóveis Week surge como uma alternativa para o momento, principalmente pensada para ser uma campanha 
de descontos e oportunidades concentradas no período de 10 dias. 
Além disso, a Campanha visa fortalecer a economia local tanto do lado dos empresários, que têm oportunidade de ampla divulgação, tanto para 
os clientes que podem aproveitar as condições facilitadas.  No mais, a Indumóveis surge como ensejo para que a economia local seja fortalecida, 
os impactos se refletem em uma extensa cadeia produtiva que inclui  geração dos empregos diretos, fornecedores de materiais, prestadores de 
serviços, entre outros.

Jorge Vinicius Feix
Presidente da Feira 

O cenário rio grandense de design e decoração 
sempre foi sobre lar, e a pandemia reforçou 
isso ainda mais, inclusive por influência do 
clima local. O conforto e a praticidade dentro 
do lar estão sendo muito valorizados e o 
design precisa suprir essa demanda. O Salão 
de Design também vem de encontro a essa 
questão, trazendo a mesma ideia da Feira 
para a Week, promovendo as empresas e 
os produtos locais, de design autoral para 
promover toda a cadeia local de arquitetura e 
decoração.

Mauricio Martini
Comissão Concurso de 
Design Indumóveis.

Já que estamos vivendo o boom das lives e eventos online, na Indumóveis Week não seria diferente! 
Dentro da nossa programação, nos dias 28 de maio, 02 e 04 de junho sempre às 19h, receberemos convidados super 
especiais em nosso container,  Espaço Indumóveis Week, no Parque Tape Porã, de lá estaremos ao vivo com vocês. 
Confira a agenda! 

Anderson Mantei

Participação do Deputado 
Federal Osmar Terra

Valdir Carpenedo
Cicília Liberali 

Planos de 
investimentos e 
desburocratização

Mercado 
Imobiliário

O novo 
conceito 
de morar

Dia 28/05, às 19h
Dia 02/06, às 19h

Dia 04/06, às 19h

Lives
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m
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Confira mais lojas participantes da ação Ambientes 
Decorados para visitar e aproveitar os descontos
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R. Dr. Francisco Timm, 1870 - Timbaúva, Santa Rosa/RS - RS, 98781-260
(55) 3512-5895    l    (55) 9 9926 -9698 visaovidrostemperados

www.visaovidros.com.br

PRESENTE NA

INDUMÓVEIS
WEEK

DURANTE A INDUMÓVEIS ESTAREMOS TRABALHANDO
COM HORÁRIOS DIFERENCIADOS E COM UM SORTEIO

PARA PEDIDOS FECHADOS ATÉ 11/06/2021.



jonas morschheiser
cau 110796-8

mariane limberger
cau 110797-6

gabriele bolzan
cau 128023-6

rua sete de setembro, 1001 
          santo ângelo-rs  

METRO²
arquitetura

(55) 99675-1606

+55 55 3512.5385         +55 55 99613.6205          liberaliarquitetura

liberali_arquitetura        liberaliarquitetura.com.br

Lis Siliprandi
Arquitetura e Sustentabilidade

lissiliprandi@hotmail.com
CAU A128022-8

(55)999780321

Rua Santa Rosa, 127 - Sala 301 - Ed. Dibento
Fone: (55) 3512-3147 l 9 9904-1686 - Santa Rosa - RS
fredi@frediacosta.com.br - www.frediacosta.com.br

Projetos Residenciais,

Comerciais e Industriais;

Legalizações;

Loteamentos;

Desmembramentos;

PPCI;

@engroff.eng.arq

Av. Santa Cruz, n°1178, sala 01 
Santa Rosa - RS

(55) 3512-4392 

www.camilapreissler.com.br
camilapreisslerarquitetura

25504J

arquionsr@gmail.com
Larissa Azevedo Petermann

CAU: A-141.458-5
Sheila Muller
CAU: A-138.151-2

Rovena Dornelles 
Designer de Interiores

João Gustavo Gambin 
CAU: A-14.555-6

arquionarqedesign
arquionarquiteturaedesign
+55 (55) 2013-9013

Rua Santa Rosa, 217 - Sala 01 
Santa Rosa/RS



• Estofados
• Tapetes
• Almofadas
• Móveis planejados Italínea
• Restauração de estofados
• Cabeceiras personalizadas

WhattsApp 55 9 9169 6452

@casatreter
casatreter.com.br

www.focosr.com.br
(55) 3512-5141

 R. Buenos Aíres, 512 - Centro, Santa Rosa - RS

PROTEJA OS SEUS PROJETOS E SUAS
OBRAS.

V OC Ê  P R OJ E T A  E
E X E C U T A .

 

O R I S C O N ÓS
G A R A N T I MOS .

 

Móveis e Decorações

belaus_moveis



Lis Siliprandi Arquitetura e 
Sustentabilidade

Liberali Arquitetura & Design

VF Arquitetura e Engenharia 

Almais Arquitetura e Engenharia

Arquion Arquitetura & Design

Saggin & MSC Arquitetos

Luciana Locatelli Arquitetura

Camila Preissler Arquitetura

Prosa Arquitetura

Bruno Feltrin da Costa

Dual Arquitetura
 
Binotto Quality Stones

Móveis Benetti

Crispattias Treino Personalizado |  Âme Closet

Haus Estofados 

Calena Piscinas e Aquecimento

DiBento Móveis e Decorações

Janeco | Hidrotec Piscinas | Casa Treter | Modatto Homem

Calena Piscinas e Aquecimento | DiBento Móveis e 
Decorações

Hidrotec Piscinas | Janeco | RBF Acabamentos | Estilo 
Persianas | DiBento Móveis e Decorações | Solare 
Energia Fotovoltaica Ltda | Sense Produtos Ortopédicos - 
Distribuidor EKO’7

TKM Distribuidora

Aconchego Colchões e Enxovais

Acordare

Casa de Ideias

Globilhares 
(54) 98136-9142

KR Esquadrias de Alumínio 
(55) 99631-8680

Telhas Bonfanti 
(55) 3746-1157

Esquadritec
(55) 3513-9080

Via Móveis Planejados
(55) 99703-4904

Lorentz Construções
(55) 3512-6633

Macro 
(55) 3511-1010

Construtora Fehlauer 
(55) 3512-6053

Portal Imobiliária 
(55) 3512-4519

Metalurgica Industrial 
(55) 3512-4987

Blocmold 
(55) 3520-7108

Ligna Design e Engenharia
(55) 98428-8615

Confira as parcerias 
firmadas entre os 
estúdios de arquitetura 
e design + lojas 
expositoras para 
a ação Ambientes 
Decorados
e inspire-se

Eme Arquitetura
(55) 98425-6952

Fredi Acosta Arquitetura e Interiores 
(55) 3512-3147

Verso Arquitetura 
(51) 98103-0391 
 
Empório Essenza 
(55) 99600-1897

Karol Cortinas
(55) 3511-2290

Programação Indumóveis Week 2021

  h91

  h81

10h 

19h

19h

12h

  h91

  h91

28/05/2021 
Abertura oficial da Indumóveis Week  
Live com Anderson Mantei - Tema “Planos de 
Investimentos e Desburocratização”.
Participação: deputado federal Osmar Terra.

31/05/2021
Divulgação ganhador do concurso Casadecor nas 
redes sociais da Indumóveis

02/06/2021
Lançamento da Revitalização
Projeto da Defensoria Pública com o apoio da Legaus Kids, 
Sicredi, Quasat, Indumóveis e Prefeitura de Santa Rosa.
Local: Praça Cruzeiro 

Live com Valdir Carpenedo 
Tema “Mercado Imobiliário.”

04/06/2021
Live com Cicília Liberalli
Tema “O Novo Conceito de Morar”.

06/06/2021
Almoço de Encerramento no The Black Bar.

29/05/2021
Tholl  “Olha nós outra vez no picadeiro!”
No espaço Fenasoja no Parque de Exposições em 
Santa Rosa – sistema drive in e transmissão via 
Live.

30/05/2021
Tholl  “Olha nós outra vez no picadeiro!”
No espaço Fenasoja no Parque de Exposições em 
Santa Rosa – sistema drive in e transmissão via 
Live.

Expositores e 
Profissionais
Participantes



Existe alternativa.

Aponte a 
câmera do
celular e 
saiba mais.

Escolha o Sicredi, 
onde o dinheiro rende um mundo melhor.

Existe o consumo consciente.
Existe o desenvolvimento sustentável.
Existe a cooperação.

sicredi.com.br

SAC - 0800 724 7220      De�cientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525. Ouvidoria 0800 646 2519.

O Sicredi é a alternativa para você, 
sua empresa ou seu agronegócio. 
Aliamos as suas necessidades 
financeiras com a economia local, 
a educação e o desenvolvimento 
das regiões em que atuamos. 
É com esses valores que queremos 
construir uma sociedade mais 
próspera. Que valores tem o seu 
dinheiro?



PRODUTO DE GRAÇA 
SE A ENTREGA ATRASAR!

A ÚNICA REDE DE LOJAS 
QUE GARANTE SEU

Consulte regulamento no site: queroquero.com.br/palavra


