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ELIANA CUNHA 
ARQUITETURA E INTERIORES 

ENDEREÇO: Rua Emiliano Perneta, 
725 • sala 501 

TELEFONE: (41) 3077-8501 

www.elianacunha.com.br 

ANGELA SETIM 
ARQUITETURA & 

INTERIORES

Para a arquiteta ANGELA SETIM é importante proporcionar bem-estar às pessoas 
por meio de espaços funcionais e ergonômicos que agreguem tendências e bom 
gosto em sintonia com a viabilidade de investimento do cliente. Há quase 20 anos, 
dedica-se a projetos arquitetônicos e de interiores, residenciais e comerciais, além de 
restaurações e gerenciamento de obras. Em seu escritório, fundado no ano 2000 em 
São José dos Pinhais (PR), conta com uma área total de 115m² com estacionamento, 
idealizada para atendimentos, reuniões e bate papo entre amigos. 

ANGELA SETIM 
ARQUITETURA & INTERIORES 
ENDEREÇO: Rua Jorge Mansos do 
Nascimento Teixeira, 500 • São José dos 
Pinhais • PR 

TELEFONE: (41) 3385-1276  
    98853-7607 
angelasetim@gmail.com  
www.angelasetim.com.br

ARQUIVIVA

No comando do ARQUIVIVA estão MAURO GRANDE e RENATHA RODA, 
arquitetos que juntos reúnem o perfeito casamento entre técnica, maturidade e 
criatividade. Em 25 anos de carreira, acumulam vasta expertise que se reflete na 
escolha dos melhores materiais e tecnologias somados a execuções de alto nível. 
No portfólio da dupla, destacam-se ainda atualizações e revitalizações de fachadas e 
edifícios pautados no conceito retrofit. Para eles, o planejamento de cada detalhe - do 
design à sustentabilidade - resulta em trabalhos únicos, singulares e atemporais.  

ARQUIVIVA PROJETOS 
INTELIGENTES 

ENDEREÇO:  
Rua Bororós, 806  • Curitiba • PR

TELEFONE: (41) 3023-4996 

arquiviva.curitiba@gmail.com  
www.arquiviva.com.br
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