
A arquiteta e urbanista Jania Maria 
Pereira construiu uma carreira profi ssio-
nal sólida e reconhecida. Formada desde 
2001, cursou pós-graduação em Geren-
ciamento de Obras, tendo feito estágio no 
Escritório de Arquitetura Studio Archea, 
em Florença, na Itália. Nos anos em que 
atua na área, conquistou diversos prê-
mios, entre os quais se destacam o “Ar-
quitetando Docol” e o “Núcleo de Deco-
ração do Vale”, que lhe oportunizou uma 
viagem para visitar empresas moveleiras 
na Suíça e a internacionalmente conheci-
da Feira de Milão. Vários outros prêmios, 
em parceria com empresas moveleiras e 
lojas de decoração, possibilitaram a ela 
conhecer lugares como Dubai, Copenha-
gen, Paris, Londres, Madri e Bilbao, entre 
outros, permitindo estender seu conheci-
mento e aprimoramento dos vários tipos 
de arquitetura e soluções urbanísticas. 

Ela conta que a necessidade de se man-
ter constantemente atualizada com as ino-
vações e tendências do mundo da arquite-
tura, design e decoração a torna presença 
constante em quase todas as feiras nacio-
nais e internacionais do ramo (principal-
mente a Feira Anual de Milão). Mas, mes-
mo com tanta dedicação ao trabalho, não 
deixa de lado a família e a espiritualidade. 
Realizada com a profi ssão e a vida pessoal, 
Jania tem um sonho: ver a pequena Maria 
Luiza, sua fi lha, crescer, acompanhando 
cada fase de seu desenvolvimento.

Jania Maria PereiraJania Maria Pereira
QUANTOS ANOS TÊM: 45

NATURAL DE: Rio do Oeste - SC
ESTADO CIVIL: Casada com 

Ramon González, mãe de Maria 
Luiza, 3 anos. Tem dois enteados 
‒ Adriano Gonzáles, 33 anos, e 

Rodrigo Gonzáles, 30 anos
PROFISSÃO: Arquiteta
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QUEM É:

Uma frase que diz muito: 

“Jamais deixe que a tristeza do 
passado e o medo do futuro

estraguem sua alegria do presente”

Formação: Arquitetura e Urbanismo, com 
Pós-graduação em Gerenciamento de Obras

Função que desempenha: Arquiteta 
proprietária da FORMATO D ARQUITETURA

Estou lendo: Nos bastidores da Apple
Estou ouvindo: Musica Gospel

Na TV, eu vejo: Poucas coisas produtivas. 
Prefi ro nas horas vagas assistir Discovery 

kids com minha fi lha
Prato preferido: Salmão grelhado

Uma característica pessoal: Organização
Eu acredito: em Deus

Tenho sempre comigo: Muita fé e 
coragem para enfrentar o dia a dia
Ah, se eu pudesse: Acabaria com 
a pobreza e a miséria do mundo

Fico feliz quando: 
Estou junto de minha família

Eu não resisto: 
Ao doce sorriso da minha fi lha

Não consigo entender: 
A maldade e a inveja nas pessoas

No meu canto eu: 
Encontro-me com Deus e peço sabedoria 

para enfrentar os meus problemas
Eu me chateio quando: Vejo tanta 
corrupção sem poder fazer nada
Falta por aí: Paz e união familiar

Sou ótima em: Administrar meu tempo
Sou péssima em: Pratos doces

Um sonho: Poder ver minha fi lhar crescer 
sem perder nenhum detalhe de sua vida

Uma lembrança da infância: Meu pai
O que espera do futuro: 

Que Deus esteja vivo e presente no 
coração de toda a humanidade

para que possamos ter um mundo melhor
Existe receita para a felicidade? 
Estar de bem com a vida e ter 

Deus no coração

A FORMATO D atua há mais de uma 
década no desenvolvimento de projetos 
arquitetônicos, de interiores, design de 
móveis, luminárias e peças decorativas. 

Todos os projetos são desenvolvidos em Auto 
Cad e apresentados em maquete eletrônica 

3D, permitindo ao cliente uma visão real 
do ambiente, com todos os detalhes que o 
compõem, facilitando seu entendimento e 

segurança na tomada de decisão. 
Uma das características mais importantes da 
FORMATO D é a administração de obras na 
área da construção civil. O estúdio fornece 

móveis, equipamentos e decoração dos 
projetos de interiores. O objetivo principal é 
oferecer agilidade, comodidade, conforto e 

qualidade, permitindo um melhor 
custo-benefício aos seus clientes.
A FORMATO D oferece projetos 

arquitetônicos em praticamente todos os 
segmentos da construção civil: residenciais, 

prediais, industriais, corporativos, comerciais 
e institucionais, entre outros, garantindo 

ótimos resultados.


