
"Olá pessoal para quem não me conhece me chamo
Franciele e sou fundadora do grupo"Decoração é o que a
gente ama" no whatsapp e no Facebook. A Fabi
idealizadora do folhetim me pediu para contar como a
ideia surgiu. Pois bem, ela começou com um final. Isso
mesmo. Com o fim do primeiro CONACADE (Congresso
Nacional Casa e Decoração). Quando o congresso
terminou senti falta de conviver diariamente com as super
dicas de decoração. Foi ai que surgiu a ideia de fazer um
grupo no whatsapp e discutir o assunto com vários
amantes.
Foi ótimo ! Muita gente quis participar. Foi então que
surgiu um pequeno problema: o número limitado de
participantes. Os que já haviam entrado enviavam várias
mensagens ao mesmo tempo com diferentes assuntos e
muitos deles se perdiam no caminho. Então resolvemos
expandir para o Facebook criando um grupo com o mesmo
nome. Lá a abrangência é maior. E pra nossa felicidade, o
grupo continua crescendo ! Esperamos que cresça cada
vez mais ! Falar de decoração é o que agente AMA <3 !
Então venha, venha participar conosco e compartilhar a
sua experiência, as suas dúvidas, sugestões serão bem
vindas ! Aguardo vocês. Bjs. Fran".

By: Fabi Cordero
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Programas mais usados

Artes e Artesanatos
by: Elisa Veras
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Reciclar é preciso ! Ideias de baú usando pallets. Vejam mais na
comunidade Reciclagem, Jardinagem e Decoração. Acesse :
https://www.facebook.com/ReciclagemJardinagemEDecoracao?fref=ts

Fan Page Pag 3

Vejam as Fan Pages. São ótimas !

Quer dicas, truques, faça você mesmo ? 
Vejam estes blogs

Marsala como vinho
by: Michelle Costa

Minha história
by: Mari Silva
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Pag 5

A história de uma decoradora
apaixonada pelo que faz: Mari
Silva

A cor do ano : Marsala. Design
de moda e design de interiores
sempre juntos.

Pag 6
Nós indicamos

Cursos

Quer saber de cursos ? Confira os mais 
indicados pelo nosso grupo. 

Eventos

Pag 3

Pag 3

O que está acontecendo no mundo da 
arquitetura e decoração. 

Indicação onde comprar, lojas
on-line e físicas.

Pag 7 Pag 8

Decoração é o que a gente ama ! 

https://www.facebook.com/ReciclagemJardinagemEDecoracao?fref=ts
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Lar Docinho Lar By Michelle Costa

ProjectsoDesign By Jôsyanne Morais

Hoop By: Jaqueline Umbelino

A Casa é sua Decor By: Larissa Porto

Michele Fernandes By: Michele Fernandes

Fabi Cordero Design e Decoração By: Fabiola Cordero

Fan Pages Programas 
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É essencial sabermos de eventos para ver o 
que acontece no mundo da decoração. 
Sempre buscando tendências e formas de 
melhorias na área que mais amamos.
A ExpoRevestir é um evento que irá 
acontecer em SP. Lá é mostrado os 
revestimentos das mais diversas tipos de 
empresa. 
Acessem : 
http://www.exporevestir.com.br/2015/ C
u
rs

o
s

http://gpecforma.com.br/http://curso.amcursosonline.com.br/

http://www.escola-panamericana.com.br http://www.artesedesign.com.br/pt/

https://www.facebook.com/docinholar?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/ProjectsoDesign/1554622311434897
https://www.facebook.com/HoopArquitetura
https://www.facebook.com/acasaesuadecor
https://www.facebook.com/bymichelefernandes
https://www.facebook.com/fabicorderodesignedecoracao
http://www.rhprojetosemedidas.com.br/promob.html
http://www.rhprojetosemedidas.com.br/promob.html
http://www.vectorworks.net/
http://www.vectorworks.net/
http://www.exporevestir.com.br/2015/
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Projetos  de segurança
by: Josy Moraes

No nosso grupo, participam pessoas de todas as partes do Brasil. A Josy é de Recife –PE.
Ela nos contou que estava trabalhando em um projeto de segurança do Galo da Madrugada.
Veja mais detalhes na reportagem a seguir :

“ Este é um projeto diferenciado porque o objetivo dele é estabelecer a
segurança do local conforme as normas do COSCIP – Código de
Segurança Contra Incêndio para o Estado de Pernambuco. O projeto de
incêndio foi feito em todas as edificações antes mesmo destas serem
levantadas. Para que tenha uma execução precisa na área de segurança,
no caso dos camarotes, classificamos tal projeto de tipo H. Um projeto
com esta classificação é o que chamamos de reunião de público. Tudo o
que comporte uma quantidade significativa de pessoas.
O projeto de incêndio leva em conta: saída de emergência conforme
capacidade por público, extintores distribuídos conforme a área de
abrangência. A cada 50 m uma unidade extintora, cerca ao redor do
camarote metal ou tapum de madeira para maior segurança, madeira
para maior segurança do público externo, guarda corpo, se existir um
segundo pavimento. Isso é usado geralmente em trio elétricos e
sinalizações adequadas para direcionar o folião em caso de pânico.
Estive responsável este ano por 9 camarotes de fama que compõe
exclusivamente no maior bloco do mundo. O famoso “Galo da
Madrugada”, que sempre acontece no primeiro dia de Carnaval.
Fui responsável pelo “Galo Mania”. Levei em conta a saída de
emergência, as sinalizações adequadas, extintores e a segurança do
local. É um bloco família, com capacidade de 500 pessoas. Todos os
cálculos feitos neste projeto foi estado em cima de 1m por pessoa.

Bloco : Galo da Madrugada
Camarote : Galo Mania

Josyanne Morais –
Projetista, Decoradora e PCPE
Local: Recife – PE
Contato : josy.anne06@hotmail.com

mailto:josy.anne06@hotmail.com
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Artes e Artesanato
by: Elisa Veras

Pra quem gosta de artesanato, a Elisa nos ajudou a montar um passo a passo de como dar um
toque diferenciado e floral para uma cadeira comum. Esse foi um dos assuntos do WhatsApp.
Pensa. Pensa na quantidade de comentários e imagens ! Adoramos. !!

Elisa Veras – Personal Estylist, artesã
Local: Porto Alegre – RS
Contato : evanelisa@hotmail.com

Material:
Cadeira plástica
2 mts de tecido de algodão
Cola branca forte pra uso geral
Pincel
Tesoura
Prendedor
Borracha de sola de sapato .
Passo-a-passo
Modo de fazer:
Pegar o tecido no comprimento e colocar sobre a cadeira.
Começar fixando o tecido pela parte de trás do encosto.
Passar a cola e apertar para colar , de trás para frente , com o tecido inteiro . Colocando a cola e espalhando 
com o pincel e logo apertando o tecido sobre a cola com cuidado para não formar rugas , o tecido precisa 
ficar bem esticado. Passar a cola em pequenos pedaços para ir direcionado o tecido e arrumando 
delicadamente .
Recorte o tecido contornando onde for preciso , dando forma e modelando o tecido sobre a cadeira .
Não tem molde.
É tudo feito direto na cadeira .
Colando , cortando o
tecido e moldando com as mãos.
É tudo uma questão de jeitinho mesmo

mailto:evanelisa@hotmail.com
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Marsala como Vinho 
by: Michelle Costa

Michelle Costa participa de nosso grupo no WhatsApp e no Face, assim como a Josy, da
reportagem anterior. Ela nos contou sobre a influência da moda em design de interiores. Tudo
está ligado. A Pantonne, todo ano, elege uma cor. Este ano foi Marsala. Veja mais :

“Todos os anos surgem novas tendências no mundo, inclusive no que se
refere às cores. Em 2015, o Instituto Pantone selecionou o Marsala, tom
rebaixado de marrom avermelhado, nome este que tem origem no vinho
italiano produzido na cidade de mesmo nome.
“Marsala enriquece nossa mente e, corpo e alma, exalando confiança e
estabilidade. Marsala é uma sombra sutilmente sedutora, que nos afoga em
seu abraço caloroso”, explica LeatriceEiseman, diretora executiva do
Pantone Color Institute. Conhecida pelo sistema de cor amplamente usado
pela indústria gráfica, a marca dita moda ao fazer essas indicações.
A tendência na decoração
É uma cor escura terrosa, então para muitos pode ser assustadora na
parede. Se você leitor é daqueles que prefere não ousar tanto, essa é uma
cor considerada rica para assentos de cadeiras e acessórios.
A cor cria um belo contraste com plantas, por isso, é muito indicada para
compor a decoração de áreas externas, como varandas e jardins.” Michelle Costa- Design de Interiores, blogueira

Local : Camboriú – SC
Contato : <micosta.interiores@gmail.com

mailto:micosta.interiores@gmail.com
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Minha História
by: Mari Silva

Nome: Marília Silva, Mari – 27 anos, artesã, design de produtos, design de interiores e uma apaixonada pela profissão. 
Experiência em Design: 04 anos em Design de Interiores, tendo realizado mais 100 projetos dos mais diversos tipos de clientes. 
Formação: Escola Tecnológica do Estado do Pará em Design de Interiores com habilitação em Design de Produto
“No início queria informática, mas optei pelo curso de design. Não sabia o que me aguardava. Uma luz divina me guiou até lá. Hoje 
tenho paixão pelo que eu faço.”  Mari Silva

Mari Silva- Design de Interiores
Local : Belém - PA
Contato : <marisilvadesign@gmail.com

Como foi o início logo após a sua formação? 
“Minha turma se iniciou com 40 alunos e terminou com somente 16. Desses 16, somente 3 continuaram na 
área. Quando estava finalizando o curso começaram a chamar os alunos para realizarem estágios 
obrigatórios, e eu sempre na expectativa de me selecionarem mas isso nunca aconteceu,  desanimada de 
tanto esperar pela instituição fui à busca de uma oportunidade em loja de modulados, ainda não havia 
concluído o curso mas já queria trabalhar e pôr em prática milhares de informações adquiridas em sala e 
fora dela também.”
Como você fez pra conseguir seu primeiro emprego? 
“Consegui o contato de uma das lojas mais conceituadas no mercado de modulados e liguei para 
perguntar se a empresa havia a necessidade de projetista, para integrar o quadro de colaboradores, e a 
gerente secamente disse não. Mas eu insisti por várias semanas. Até que em uma das ligações, o gerente 
reconheceu minha voz e disse : ”Mana, vem aqui amanhã de manhã pra gente conversar!”... eu nem 
acreditei (depois de tanto insistir, né ?! (risos). No dia seguinte fui para a entrevista ela me fez várias 
perguntas e enfim me perguntou o mais importante: ”Você sabe projetar?” Fiquei pálida e suei frio e 
respondi: ”Não sei mas aprendo em uma semana, me dê uma chance!”. Comecei o treinamento e não 
sabia nem como levantar as paredes no software que a loja usava, mas na curiosidade aprendi e consegui, 
na mesma semana passei por um teste de atendimento e fui aprovada.”
O que você sentiu quando ingressou no mercado ? 
“Quando ingressei no mercado de decoração percebi o quão competitivo é e por esse motivo alguns 
profissionais não se firmam em algumas empresas (você só sobrevive se vender muito), saí da primeira em-
presa e 01 ano depois ingressei na última empresa de modulados que trabalhei, e lá descobri que havia 
evoluído como designer projetista. Meus projetos eram elogiados por alguns clientes que na maioria das 
vezes até gostariam de solicitar os serviços de decoração. Aconteceram alguns contratempos e fui 
desligada da empresa. Foi aí que comecei a trabalhar por conta própria. Um cliente indicava o outro e 
assim fui formando minha carta de clientes e que hoje alguns se tronaram até amigos.” 

Qual o maior desafio que você na profissão? 
“Confesso que não foi fácil e nunca será, mas olho avante e consigo visualizar 
pelos olhos da fé um futuro muito mais promissor para minha carreira 
profissional, continuo na luta para que isso aconteça. Acho que todo profissional 
tem medo de alguma coisa na sua área, e o meu é superar o nervoso a cada 
novo cliente a ser atendido, a expectativa de tentar adivinhar se ele irá gostar ou 
não é grande, mas é normal.
O que você observa na área de design de interiores ? 
“Sou nova na área e a cada nova descoberta, percebo o quanto há de novidades 
para explorar nesse mundo de identidades. Ao projetar um ambiente há 
inúmeras coisas envolvidas, culturas,  sentimentos, sonhos, famílias, anos de 
trabalho e economia para que aquele momento seja realizado. Entendo que o 
profissional de verdade sabe que há vários estilo e que não existe o brega. O que 
existe é a arte e ela deve ser reconhecida pelo profissional gostando ou não.”
Qual conselho que você poderia dar para aquele que está começando na área 
ou quer começar como design de interiores ?
“Se você está ingressando agora neste mercado cheio de novidades da 
decoração, insista, persista e não desista. Muitos obstáculos surgirão, pessoas 
que vão criticar seu trabalho e desmerecer sua qualificação, mas esqueça das 
palavras negativas. Só sobreviverão aqueles que realmente anseiam pelo 
sucesso como DESIGNER.”

mailto:marisilvadesign@gmail.com
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Nós indicamos 
Quando estamos querendo comprar um sofá, reformar nossa casa ou simplesmente buscar
um objeto decorativo, existem muitas lojas por aí. Nós do grupo indicamos as seguintes lojas:

Quer indicar alguma loja física ou virtual ? 
Mande sua mensagem para o grupo : Decoração é o que a gente ama (WhatsApp)
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Projeto : Antes e Depois
Repagine seu ambiente, sua varanda, sua área comercial. Veja o resultado.

Antes Depois

Fabiola Cordero - Design de Interiores, blogueira
Local : SJCampos- SP
Contato :  fabiola.cordero@gmail.com

Este projeto foi realizado por uma cliente quie está em Orlando –
EUA. Sem sair de casa, a cliente passou as informações das 
medidas e fotos. O resultado ? Um projeto em 3D e toda 
assessoria para comprar os móveis.
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Muitas de nós as vezes temos dúvidas do que fazer em um canto, como combinar
uma coisa com outra, como colocar as cortinas, dentre outras dúvidas que surgem.
Olha só o que aconteceu esta semana.
Tenho um sofá marrom, qual tapete escolher ? Perguntou a Suzana no Whats

Sofá da Suzana

Sugestões do Grupo

Sugestões pelo WhatsApp
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Dica da semana
Esta dica é de um amigo meu, Douglas. Ele sugeriu para que mostrassem qual a distância recomendada para ver TV e
instalar os aparelhos de som.

Fabiola Cordero - Design de Interiores, blogueira
Local : SJCampos- SP
Contato :  fabiola.cordero@gmail.com

Fonte : http://www.dolby.com/in/en/guide/surround-sound-speaker-setup/5-1-setup.html



Pessoal !

Este é apenas o começo. Muitas colaboraram para que
este folhetim, que está virando mini jornal, revista, fosse
realizado.

Agradeço as pessoas participantes do grupo em especial
aquelas que tiraram um tempinho para escrever :

Josyanne Morais
Mari Silva
Elisa Veras
Michelle Costa
Fran Funelli
Phil Miranda
Patricia , jornalista

O Decora Folhetim agradece !!! 

E não perca a próxima edição !!

Bjs, Fabi Cordero

By: Fabi Cordero
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Agradecimentos

Nosso grupo ! E tem muito mais... 
Decoração é o que a gente ama ! 


