
 
 

 

Vida e estilo de Michel Teló inspiram Simone Goltcher em projeto para 

a Casa Cor na Casa Hotel 
 

Sofisticação e elegância foram as premissas que a renomada arquiteta Simone Goltcher se 
baseou para criar a Suíte do cantor Michel Teló. O intérprete do hit do momento “Aí se eu te 

pego”, será um dos homenageados da Casa Hotel, que este ano apresenta o tema Moda, Estilo 

e Tecnologia e será aberta ao público a partir do dia 29 de maio. 

 
A profissional transformou um espaço de 100m², no Jóquei Clube de São Paulo, em um 

ambiente masculino, inspirado em um homem solteiro e bem sucedido. Com estilo 

contemporâneo e tecnológico, porém com o desafio de trazer o conforto de uma casa para 

dentro de um quarto de hotel. “O estilo Armani serviu como principal inspiração”, revela a 

arquiteta. 
 

A influência da moda sai das passarelas e percorre os redutos mais variados, se mostrando 

presente no ambiente. O uso de uma paleta de cores discreta, que passeia por vários tons de 

cinza, dos mais claros aos mais escuros, dão as nuances e apontam tendências tanto da moda 
quanto da decoração. Para quebrar a sobriedade Simone Goltcher utilizou o amarelo, 

ressaltando a personalidade viva e alegre do cantor.  

 

Destaque para a área de Home Teather. Com design inovador e linhas retas, o sofá da marca 
italiana Italsofa esbanja  jovialidade e personalidade, que fica em um nível mais baixo do 

restante da suíte, pensado como se fosse um “reduto” para o cantor relaxar. Este rebaixo é 

revestido com piso de madeira de demolição da Assoalhos Monet, que faz com que o ambiente 

se torne mais aconchegante, e mesmo com o desnível, é visível a integração com o restante 
do ambiente.  

 

Na extensão do quarto, quem chama atenção é o painel da cabeceira que foi revestido com 

papel de parede importado da Espaço Paper e a cama embutida no piso, com rasgo iluminado, 

que dá um ar de descontração e torna o ambiente mais descolado, ideal para um solteiro – 
atual fase do cantor. A iluminação da suíte é de responsabilidade da ArteCristallo, que também 

forneceu o pendente Icon, do renomado designer italiano Valério Cometti. As persianas são da 

Uniflex D&D 

 
No banheiro a parede em pastilha Colormix ganha a letra “M” em toda a extensão, uma 

dedicatória que a arquiteta fez inspirada no apelido pessoal do cantor. A banheira Free 

Standing da SPA Versati agrega requinte e sofisticação a sala de banho. 

 
Toda a parte de mobiliário planejado e marcenaria foi projetada por Simone Goltcher e 

executada pela Criare Móveis Planejados, com linhas que seguem os padrões europeus de 

acabamento e design. A laca Hi Gloss amarela de alta resistência da Criare e o Limestone 

Blumarine da Montblanc Mármores contrastam com o piso de madeira, o que deixa o 

ambiente descontraído. Todos os eletrodomésticos foram fornecidos pela Eletrommec.   
 

Os recursos tecnológicos também marcam presença, automação luminotécnica e home teather 

de última geração, executados pela Nextthouse e cabideiro rotatório no armário Criare, da 

Trefimet. 



 
 

 

  

Destaque para uma tela da artista plástica Suzi Benedek, que desenvolveu um método 

criativo que transforma simples fotografias em objetos de decoração. Com um trabalho 
exclusivo e minucioso, Suzi constrói uma composição de imagens que contam a história do 

homenageado.  

 

A arquiteta também contou com objetos pessoais do cantor para compor a decoração. A 
sanfona preferida e roupas, que foram escolhidas pelo próprio artista, fazem parte da 

ambientação. Esse e outros ambientes poderão ser conferidos na Casa Cor, no Jockey Clube de 

São Paulo.  

 
Sobre a arquiteta 

 

Simone Goltcher atua no mercado de arquitetura e decoração desde 1997 e em 2000 abriu 

seu escritório. A arquiteta desenvolve projetos para os setores residencial e comercial tendo 

como característica de seu trabalho a união entre o estilo arrojado e a sofisticação. Já 
participou de várias mostras de decoração. Entre elas Mostra Artefacto, Mostra Casa Clássica 

Ravioli Casa, Mesas Decoradas D&D e assinou o  Cenário do Programa Todo Seu, apresentado 

por Ronnie Von. Esta é a sua nona participação consecutiva na Casa Cor. 

 
Fornecedores: 

 

Arte Markante Confecção Cortinas e almofadas - 55367960 

Assoalhos Monet Assoalhos e pisos de madeira – 30216224 
Arte Cristallo Iluminação – 30816611 

Artefacto Móveis – 30877000 

Brastemp Ar condicionado - 30030099 

Casa Cenário Móveis – 5041-2971 
Castor Colchão – 19 96085621 

Colormix Pastilhas - 30491947 

Construflama Lareiras - 51803071 

Criare Móveis Planejados - 27294115 

Cecilia Dale - 33723900 
Deca Louças e Metais - 38741560 

Espaço Paper papel de parede - 50932323 

Elettromec Eletros – 19 21290500 

Guardian Vidros - 55056659 
Hits - 30833989 

Italsofa Sofá couro - 32546668 

L´vitrier Vidros e Espelhos - 50512363 

Montblanc mármores – 3654-4676 
Nextthouse Automação - 23859907 

Oca Brasil pastilhas madeira - 30314589 

Suzi Benedek Artista plástica - 99620855 

Spas Versati Hidro - 30810850 

Suvinil tintas - 43471891 
Tabriz Collection Tapetes - 38852370 

Tergoprint Impressões Digitais - 30632494 



 
 

 

Trefimet Cabideiro automático - 41374398 

Uniflex D&D Persianas - 55052229 

Villa Nova Tecidos - 30320811 
 

 

Serviço Casa Cor São Paulo 

 
 

29 de Maio a 22 de Julho  

SPECIAL SALE: 19 a 22 de Julho  

 
Local  

Jockey Club de São Paulo  

Av. Lineu de Paula Machado, 1.173 - Cidade Jardim - São Paulo - SP  

Veja mapa de localização  

 
Horário:  

Terça a Sábado: das 12h00 às 21h30  

Domingos e feriados: das 12h00 às 20h00  

 
Preço  

Terça a Sexta: R$ 39,00. Sábado, Domingo e feriados: R$ 45,00  

Passaporte: R$ 75,00 (válido para todos os dias da mostra)  

 
Mais Informações  

(11) 3819-7955 

 

 
 

 

 

 

 
 

http://maps.google.com.br/maps?q=Av.+Lineu+de+Paula+Machado,+1.173+s%C3%A3o+paulo&hl=pt-BR&ie=UTF8&sll=-14.239424,-53.186502&sspn=58.594388,78.662109&hnear=Av.+Lineu+de+Paula+Machado,+1173+-+Morumbi,+S%C3%A3o+Paulo,+05601-000&t=m&z=17

