
PARA 
CONSTRUIR OU 

PARA REFORMAR, 
conte com o 

Arquiteto
e Urbanista



O Arquiteto e Urbanista é o profissional capacitado 

para projetar edifícios e ambientes seguros, 

funcionais, ambientalmente sustentáveis e com valor 

estético. E o melhor de tudo: com a garantia da sua 

satisfação ao final da obra.

Além de planejar melhor a sua edificação e o seu 

espaço, o Arquiteto e Urbanista é capacitado a indicar 

o tipo de construção e os materiais corretos para 

cada situação e para acompanhar todas as etapas 

da execução do projeto, adequando a sua obra ao 

seu orçamento. Com o apoio de um Arquiteto e 

Urbanista, você só tem a ganhar. 



A Ana e o Gustavo precisavam de um novo espaço, porque a família iria aumentar 
com a chegada do bebê. Com a ajuda do arquiteto e urbanista Paulo Roberto, eles 
construíram uma casa com espaço, a segurança e o conforto ideais para brincar e 
rolar com a pequena Sofia.
O Arquiteto e Urbanista, em seus projetos, cria 
soluções seguras, práticas, funcionais e com 
valor estético.  E isso pode ser feito para qualquer 
espaço, seja residencial, comercial ou institucional, 
e de qualquer porte.
Com conhecimento, experiência e criatividade, um 
profissional habilitado vai viabilizar sua construção 
ou reforma, garantindo o melhor resultado e a 
satisfação da sua família.

Para resolver

A gente precisava de 
uma casa maior e mais 
aconchegante para a 
chegada do bebe .

Privilegiei o projeto de espaços voltados 
para a convivencia, criando ambientes 
mais amplos, bem iluminados e ventilados, 
com area para circular com o carrinho ou 
com o andador e, é claro, para a familia 
toda se divertir e crescer junta .



Seu Joaquim quase perdeu dinheiro na reforma do telhado. Ainda bem que ele 
chamou a arquiteta e urbanista Letícia Amorim.  Logo ela percebeu que uma 
pequena alteração na ideia original significaria muitos reais a menos nos gastos e 
ainda resolveria outros problemas, garantindo um resultado muito melhor.

O Arquiteto e Urbanista ajuda a reduzir 
o custo total de sua obra. Com apoio de 
um profissional habilitado, você pode poupar 
tempo e dinheiro, pois ele está preparado para 
indicar a forma mais econômica e segura de 
colocar suas ideias em prática, evitando gastos 
desnecessários e sobra de materiais. E, é claro, 
garantindo o melhor resultado ao  final.

Para ECONOMIZAR

A ideia inicial do seu Joaquim implicava em mais 
gastos com material e serviços dos pedreiros, 
pois traria mais peso para a estrutura. 
Alterando o material e a forma de apoio, o 
custo caiu mais de 15% e proporcionou uma 
maior utilização do espaço sob o telhado, com 
um ganho estético para toda a construção.

A gente acha que entende 
de construção, mas na 
hora é que vi que quem foi 
preparado pra isso é que 
pode ajudar de verdade !



Nossas cidades podem ser melhores, mais agradáveis, funcionais 
e inclusivas. E podem até mesmo receber o título de Patrimônio 
Mundial da Humanidade. Com o trabalho do Arquiteto e Urbanista, 
a melhoria na qualidade de vida dos cidadãos é significativa e o 
resultado final pode ser ainda mais surpreendente.

O Arquiteto e Urbanista planeja uma cidade 
melhor para se viver. Foi assim que o conjunto 
arquitetônico da Pampulha tornou-se o maior 
orgulho dos mineiros. E para nós também. 
A gente sabe que a conquista de um título 
importante como esse somente foi possível 
com o trabalho de arquitetos e urbanistas.

Para HUMANIZAR

Eu sempre gostei da Pampulha. Fico 
imaginando como as outras cidades 
poderiam ser também espaços 
bonitos, agradaveis e mais humanos 
pra todo mundo usufruir.
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