Alex Bonilha e
Mahely Oliveira

riza. Assim, busco sempre unificar as duas coisas a fim
de deixá-lo feliz e satisfeito”.
Com o convite para executar obras em São José dos
Campos, Paraibuna, Campos do Jordão e no Litoral Norte, Alex decidiu montar uma unidade do seu escritório
com uma equipe tão arrojada, quanto a que mantém em
Mogi. “Sou apaixonado por São José, acredito que até o
final de 2019 vou manter também um endereço residencial na cidade”, enfatizou.
Além dele, o escritório conta ainda com Mahely Oliveira, designer de interiores com especialização em gerenciamento de projetos pela FVG (Fundação Getúlio Vargas).
Com tino para as artes visuais e criativas, a profissional,
ao lado de Bonilha, busca criar espaços que favoreçam vivências. A união de dois profissionais brilhantes rendeu ao
Studio o convite para participarem da Casa Cor Franca.
Em seus projetos são explorados elementos que ressaltam o visual e o tato (iluminação, volumes, formas,
texturas, temperatura de materiais e etc). O objetivo:
criar sensações, sem deixar de lado a elegância e a originalidade. Agora, com exclusividade para “Empreendedores”, de OVALE, a dupla traz em primeira mão o convite para participar da Casa Cor São Paulo, um convite
ímpar na vida desses empresários.

O escritório, além de desenvolver projetos residenciais,
comerciais e corporativos, conta com equipe altamente
capacitada, experiente em execução de obras de alta complexidade. Oferece ainda projetos de paisagismo; instalações elétricas e hidro sanitárias, estrutural, revitalização e
consultoria técnica. E, com todo esse know how, o Studio
Alex Bonilha trabalha no projeto de um novo restaurante
na zona oeste da cidade com capacidade para mais de 300
pessoas, ao lado da Daher Tennis.
O Studio toca ainda projetos em Mogi, Arujá, Santa
Isabel, Igaratá, São Paulo, Campos do Jordão, Paraibuna, Riviera, São Sebastião e Caraguatatuba e deve iniciar outro em Trancoso, na Bahia. Tudo isso com o seu
espírito de empreender e acreditar em sua equipe, ponto crucial da sua parceria com Mahely Oliveira.
Para os clientes, um diferencial: Bonilha oferece um
protótipo virtual do imóvel, onde é possível “caminhar”
dentro da edificação projetada.
“Sou otimista por natureza. Assim, as minhas expectativas para este ano são as melhores possíveis. Acredito que o
importante é ter metas e correr atrás para alcançá-las. 2019
promete ser agitado e muito bom!”, conclui.
Mais informações: www.alexbonilhaarquitetura.
com.br.l
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