
O Grupo está crescendo e sempre estamos 
procurando novidades pra apresentar o que mais 
amamos: DECORAÇÃO no nosso grupo do Facebook. 
 
Este mês vem com uma novidade. O nosso grupo fez 
uma pareceria com a ESSÊNCIA MÓVEIS. Uma loja que 
vendem móveis de designers renomados.  
 
Conheça o site deles. Sempre está com novidades e 
promoções.  
 
http://www.essenciamoveis.com.br/ 

By: Fabi Cordero 
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Destaque do mês: 
Varanda decorada por Katlin Costa 
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Dicas de programas – Vray for Sketchup 
 By: JP Lemos 

Existem programas que nos ajudam muito com isso. É 
o caso do V-Ray, como podemos iniciar e onde 
encontrar o manual do usuário para começar. 

Antes e depois 
By: Fran Lunelli 

A Fran transformou esta bobina que ela ganhou. Quer 
saber como ? Veja nesta sessão. 

A Katlin mandou esta foto de varanda para a revista 
Minha Casa e ela foi publicada. Ficou muito boa 
mesmo !! Veja mais detalhes.  

Eventos em destaque:  
Gift Fair e Expo Revestir 2015 

Minha História 
By: Grupo WhatsApp 

Eventos são importantes para ver o que 
é tendência e o que está acontecendo 
no mundo da decoração.  
Gift Fair e Expo Revestir foram um 
deles. Vejam mais.  

Existem pessoas que marcam nossa 
vida em tão pouco tempo. Neste 
espaço, vamos dedicar uma 
homenagem a uma bela pessoa que 
nos deixou no dia 17/02/2014. 

Dicas de decoração do mês 

Todo mês listamos uma dica de decoração 
apresentada no grupo ou discutida pelo WhatsApp.   

Projeto de cozinha – by: Jaque Umbelino 

Veja como ficou o projeto de cozinha pela Jaque 

Dicas e truques para sua decoração – by: Carol  Kerhart 

Já pensou usar vinagre ? Colocar adesivos naquele vidro manchado ?  
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Destaque do mês 
O projeto da varanda da Katlin ficou bem legal porque ela conseguiu misturar diversas plantas e fazer um jardim vertical 
usando pallets.  
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Materiais: 
Pallets 
Seladora 
Plantas 
Gaiola 

By: Katlin Costa 
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Existem programas que ajudam um 
design de interiores a projetar melhor o 
ambiente para entender a ideia do 
cliente. V-Ray é um deles. Vejam alguns 
exemplos de efeitos aplicados em 
objetos.  
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Programa em destaque : V-Ray for Sketchup 

Para os primeiros passos, o JP  (João 
Paulo de Lemos) disponibilizou no 
grupo, Decoração é o que a gente ama, 
um manual deste excelente software V-
Ray for Sketchup.  
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Um outro assunto que foi discutido no grupo, foi como 
medir o ambiente. Existe um programa chamado 
MAGIC PLAN. Pode ser instalado no tablet ou no 
celular e medir o local.  
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Outros programas: Magic Plan e Kerkythea 

Site: http://www.kerkythea.net/ 

Kerkythea é um autônomo mecanismo de 
renderização, usando materiais fisicamente precisos e 
luzes, visando a melhor prestação de qualidade 
dentro do prazo mais eficiente.  

Galeria Kerkythea 

Site: http://www.floorplanner.com/magicplan 
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Exemplos de ambientes extraídos da Internet. 
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Programa em destaque : V-Ray for Sketchup 

Além de objetos, a mesma técnica pode ser aplicada para ambientes maiores. Vejam alguns exemplos:  
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Eventos do mês 

A Expo Revestir é um evento que mostrar o que há de 
novidade no mercado de revestimentos, tendências. 
Empresas como Fórmica, Incefra, Deca, Cerâmica Portobello 
estavam presentes. Confira quem esteve por lá. 
http://www.exporevestir.com.br/2015/ 
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Eventos do mês 

Salão Internacional de Decoração, Artesanato e Design.  
 

Em decorrência do alto crescimento de expositores que traziam design e 
linhas cada vez mais arrojadas quando vinham para a Gift Fair, criou-se uma 
nova identidade dentro do já consagrado mercado em constante evolução.  
Desta forma, simultaneamente ao evento originário, o D.A.D. veio para 
agregar novas tendências e trazer mais opções para os lojistas que 
procuravam inovar sua linha de produtos, além de abrir portas para um novo 
perfil de visitantes. O D.A.D., já renomado, pode ser considerado como um 
evento ícone em decoração de interiores e design na América Latina. 
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Projeto : Antes e Depois  

By: Fran Lunelli 

M
ar

ço
/2

0
1

5
 

Materiais: :  Bobina, tecido, cola 

MATERIAL:  
1 BOBINA DE MADEIRA/COMPENSADO.  
2 CORES DE TECIDO DE ALGODÃO DA SUA PREFERÊNCIA 
COM 35cm CADA  
1 TESOURA OU ESTILETE – 
1 COLA BRANCA –  
1 RÉGUA OBS. A BOBINA EM QUESTÃO TINHA 20cm DE 
DIÂMETRO, SE A SUA FOR MAIOR ADICIONE MAIS 15cm 
PARA A COMPRA DO TECIDO. 

PASSO A PASSO  
1. LIXE A BOBINA PARA TIRAR AS FARPAS E IMPERFEIÇÕES.  
2. E POSSÍVEL DESMONTE-A PARA APLICAR O TECIDO 

MELHOR.  
3. COM A PARTE SUPERIOR ENCOSTE ELA NO TECIDO E 

CORTE COM UM DIÂMETRO 8cm MAIOR QUE A 
BOBINA. O MESMO SE APLICA AS DEMAIS PEÇAS.  

4. PASSE COLA. EM SEGUIDA COLE O TECIDO. COM AJUDA 
DA RÉGUA VÁ TIRANDO AS BOLHAS.  

5. EIXE SECAR POR 4 HORAS. 6. MONTE SUA BOBINA.  

Fran Lunelli – Criadora do grupo Decoração é o que a 
a gente ama 
Local : Curitiba - PR 

Passo a passo para transformar uma bobina sem graça em móvel gracioso 
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Projeto : Antes e Depois  

É muito interessante fazer um antes e depois de um ambiente ou de um objeto, como este que a Fran fez. É uma bobina 
que uma empresa deu pra ela. Vejam o resultado:  

Antes Depois 

Fran Lunelli – Criadora do grupo Decoração é o que a 
a gente ama 
Local : Curitiba - PR 
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Materiais: :  Bobina, tecido, cola 
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Projeto de cozinha  
By: Jaqueline Umbelino 

http://hooparquitetura.weebly.com/ 
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Projeto de cozinha  
By: Jaqueline Umbelino 

Um dos projetos que mais gosto de fazer são cozinhas, mas não são tão simples 
assim. Áreas molhadas requer mais investimento e são projetos um pouco mais 
complexos que requer muitos detalhes. 
O que devemos analisar:  
1. Triângulo funcional –geladeira pia e fogão. Como será a operacional do dia-a-

dia de forma que fique mais prático de se mexer.   
2. Bancadas - Determinar as bancadas e demais detalhes 
3. Layout - Dar uma aparência para o ambiente conforme afinidade dos 

materiais de acabamentos como: granitos, porcelanatos, silestones, corian e 
outras pedras sintéticas, sempre optando por revestimentos mais resistentes 
e que não manchem.  

4. Outras análises - Escolha de cubas, torneiras, cooktops, coifas e elementos 
que dão um charme a mais para cada projeto! 

Nos apartamentos atuais, em que os tamanhos estão cada vez mais reduzidos os 
espaços ficam limitados e cabe aos profissionais dar soluções que aproveitem 
melhor o espaço para qualquer tipo de cozinha. 
O mais importante é projetar ambientes funcionais e ao estilo do cliente. Mais do 
que projetar é ver o sonho do cliente realizado !  



Decoração é o que a gente ama !  

Edição 02 
Ano: 2015 

13 Edição 02 – Março/2015 

M
ar

ço
/2

0
1

5
 

Ao invés de pintar a parede, você 
pode dar cor em sua cômoda ou 
outro móvel que desejar. Você 
pode usar adesivos também ou 
papel contact.  

Se o seu vidro manchou, você pode 
colocar um adesivo, como na foto 
ao lado. 

Você Sabia ?  

O Vinagre de Maça pode ser um grande 

aliado no cuidado do seu lar?  Ele pode 

ser usado como: 

1) Amaciante de Roupa – não deixa cheiro, 

a roupa fica macia e ainda não deixa resíduos 

na lavadora.  

2) Removedor de odor - de urina e fezes dos 

bichos de estimação em tecidos e carpetes;  

3) Limpador de rejunte – retira o limo e a 

sujeira acumulada com o passar do tempo. 

4) Desinfetante de utensílios - domésticos 

de madeira, como as tábuas de carne; 

Dica by: Carolina Kerhart 

Dicas e truques para sua decoração 
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Fabiola Cordero - Design de Interiores, blogueira 
Contato :  fabiola.cordero@gmail.com 
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Dicas e truques para sua decoração 

Distribua entre almofadas lisas e estampadas.  

Exemplos 
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Moda de casa  
By: Jaqueline Umbelino 
https://modadecasa.wordpress.com/ 

Fabi Cordero Design e Decoração 
By: Fabiola Cordero 
https://fabicorderodesign.wordpress.com/ 

Meraki Interiores 
By: Jessica Coelho 
https://merakiinteriores.wordpress.com/ 

Ateliê de Decor 
By: Mariana Lugon 
https://ateliededecor.wordpress.com/ 

novo 

Rosani Design Criativo 
By: Rosani Azevedo 
https://rosanidesigncriativo.wordpress.com/ 

novo 

Rio Norte Moveis 
By: Rafael Torres 
http://www.rionortemoveis.com.br/blog/ 

novo 

Casa com Asa 
By: Alexsandra Camilo 
http://www.casacomasa.blogspot.com.br/ 

novo 

Blogs de decoração com diferentes estilos.  
Vejam comentem, curtam.  
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By: Flavia Archille 
 
“... Voltei de ferias e descobri q tinha CA de mama por erro médico 
Voltei e já tive que ficar. Em 1 mês já tirei a mama e comecei quimioterapia. Fui 
para SP, Curitiba e todos os médicos especialistas na minha área. Fiz exame 
genético e tudo o q precisava. Trabalhei ainda 8 meses on line. Ate q fechei o 
escritório, pois a minha cliente (cargill multinacional) não aceitou outra pessoa 
a trabalhar no meu lugar. Então me afastei pelo INSS.  Meu tratamento ficou 
estável. Voltei a estudar. Eu faço design de interiores ainda tentando ter uma 
vida.  Porque hoje sou afastada e tudo que conquistei gastei com a saúde. ” 
 
“... Eu estou moribunda há 4 anos e o único que nos resta é se apegar a Deus !” 

Minha história: uma homenagem para Flávia Archilla 

Este mês no nosso folhetim vamos fazer uma pequena homenagem a uma pessoa que esteve conosco 
desde o começo do grupo e foi descansar no dia 17/02/2015. Faleceu vítima de câncer de mama.  

“Figura de amor, fé e compaixão. 
Dizia que o corpo estava doente, 
mas estava em paz porque sabia 
que a alma estava saudável” 
Definição do Grupo WhatsApp 

Flavia, todos daqui do Grupo agradecemos por termos tido a HONRA de 
conviver com você, nem que fosse de forma virtual. Força, competência e amor 
incomparáveis, fazendo entender que tempo é muito precioso. Um grande 
beijo. Fique em paz !!   



Pessoal ! 
 
Muitas pessoas criativas reunidas dá nisso: um folhetim 
que cresce a cada dia. Aqui podemos dizer que temos de 
tudo um pouco: projetos, tecnologia, faça você mesmo, 
antes e depois, homenagens, história da sua vida.  
Gente de todo Brasil. Tenho ORGULHO de participar disso 
tudo.  
Todos caminhando e procurando trazer o que há de 
melhor em decoração do nosso jeito. Justamente porque 
Decoração é o que a gente AMA !! 
Agradeço  as pessoas participantes do NOSSO grupo em 
especial aquelas que tiraram um tempinho para escrever :  
 
Katlin Costa , JP Lemos, Fran Funelli, Michele Fernandes , 
Andrea F. Almeida, Jaque Umbelino, Carolina Kerhart, 
Mari Silva, MichelLe Fernandes 
 
Quer participar da próxima edição ? Fale com a gente :  
Fran Lunelli ou Fabiola Cordero. Estamos no grupo. 
Mande uma mensagem in box.   

By: Fabi Cordero 
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Agradecimentos 

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


