
O grupo possui agora mais de 3 mil participanetes e
para comemorar, este mês fizemos um sorteio no
grupo. Quem conseguiu participar, teve a chance de
concorrer a umas placas /letras escritas LOVE. Nesta
edição, vamos mostrar como foi feito ! A Fran foi
muito criativa e esperta !

Agradecemos a todos que participaram e
responderam a nossa pesquisa. Estamos sempre em
busca de melhorias para todos nós !

Vejam também o site da Essência:
http://www.essenciamoveis.com.br/
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Destaque do mês

Emporium Handmade incentiva o consumidor a comprar de quem
produz

Acontece nos dias 18 e 19 de abril de 2015, em Curitiba - Paraná, a
edição especial de 1 ano da Feira Multicultural Emporium Handmade. A
Feira, que já está se tornando tradicional, em Curitiba, reúne compras,
cultura e lazer e atrai centenas de pessoas a cada edição. Desta vez, o
evento vai ser realizado no Clube dos Subtenentes, que fica na Rua
Comendador Fontana, 57 Centro Cívico.
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Destaque do mês

Mais uma vez, a ideia é ser uma vitrine para artesãos e artistas que na

Emporium Handmade têm a chance de estar em contato direto com o

seu público alvo. “Além disso, incentivamos o consumo consciente, uma

vez que comprando direto de quem produz vamos contra a produção

massificada”, diz a organizadora da Feira, Meroly Felizardo.

Mais de 50 expositores vindos de Florianópolis, Londrina, Itajaí, Rolândia,

São Paulo, Joinville, São Mateus do Sul e Cianorte vão participar dessa

edição comemorativa de 1 ano. Além é claro dos artesãos de Curitiba, que

também aproveitam a feira para fazer bons negócios.

Muito mais que compras! Confira algumas das atrações:

• Exposição Fotográfica - Pescador de Ilusões por Milton Boeira

• Oficina de Brinquedos com a Mãezíssima

• Slingar e Danças com Isabella Isolani

• Lançamento do Cd Conversa de Varanda e apresentação Musical da

cantora londrinense Gisele Almeida - 18/04 às 17h

• Apresentação Musical - Banda Olívia Black - 19/04 às 17h
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Antes e Depois

É sempre muito bom começar do zero e ver o resultado final não ?

Vejam o que a Fran Lunelli (criadora do grupo) fez com uma placas de

madeira que ela ganhou de amostra ! Essas placas foram sorteadas no

nosso grupo do Facebook: Decoração é o que a gente ama ! Vejam:

ANTES DEPOIS
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Antes e Depois

E esta banqueta ? Você sabia que a Alessandra Couto comprou papel

decorativo e uma placa de madeira pra colocar no banco ? Imagino que

também daria pra fazer com um banco antigo, né ? Vejam o resultado:

ANTES

DEPOIS
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Faça você mesmo

Existem peças que a gente pode trabalhar e que ficam muito bem. Além,

claro, de serem fáceis de serem feitas. O abajur abaixo foi feito pela

Renatinha Oliveira. Ela fez com renda. Ficou ótimo !

Para este caso, você pode

usar uma cúpula que

queira reformar.

Em seguida, escolha uma

renda do seu gosto.

Você pode colar com cola

comum mesmo ou cola

quente por dentro pra dar

o acabamento.

Aproveite e use outros

tecidos ! 
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Faça você mesmo

Esta peça é um pouco mais
trabalhosa, mas o resultado
ficou muito bom !!! Olha
dica que a Renatinha
Oliveira escreveu lá no
nosso grupo :

“Pense em um desenho e reproduza através de mosaico
na mesa, pode usar as pastilhas inteiras ou quebradas...
Nesse caso eu usei dos dois tipos, combine cores
complementares...

“ Enfim, solte a imaginação!!! Materiais 
utilizados: pastilhas de vidro vermelha, 
verde, azul e laranja, cola cascorez extra 
adesiva PVA, cortador de pastilha ( corta 
fácil ), Rejunte e paciência”

FINAL
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Faça você mesmo

Esta técnica pareceu ser bem fácil de fazer. O material é um pneu, seja ela

grande, pequeno ou médio. Já vi várias utilidades para pneus, esta em

especial achei ótima para quem tem “filhotes” pets em casa. Vejam:

A Carla Cristina Almeida do nosso grupo,

postou esta foto.

Achei ótimo ! Vejam que é de malha.

Você pode simplesmente usar ou uma

camiseta ou qualquer peça de roupa que

você não use mais e cortá-la em tirinhas.

Em seguida pode ir enrolando em volta do

pneu. Pra prender, vejam que foi dado um

nó.

Legal e fácil né ? Faça você também !

Ou você senta ou seu filhote peludo senta...

Rss...
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Artes e artesanatos

Decoração é o que a gente ama ! 

A Michele Fernandes selecionou algumas
imagens de artes feitas com croche.
Olhem na foto ao lado. A moldura é feita de
crochê. Além dos puffs e almofadas.
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Artes e artesanatos

As cadeiras e a cristaleira

dispensa comentários. Ficou

muito bom ! Esta arte foi feita

por Cibele Rocha Vicente
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Artes e artesanatos

Um dos posts mais curtidos durante o mês de março foi este a seguir.

A ideia da Vanessa Marins foi revestir a parede da cozinha dela em

papel viníloco. Ohem como ficou :
Decoração é o que a gente ama ! 
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Projetos dos nossos arquitetos

A Jaquelino Umbelino é arquiteta. Ela fez um

projeto da fachada de uma igreja. Foi visível a bela

modificação. Vejam :

Decoração é o que a gente ama ! 

DEPOIS

ANTES
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Projetos dos nossos arquitetos

O JP, ou o João Paulo, fez um projeto de interiores de
um quarto. “Os clientes queriam que o pequeno
espaço fosse repaginado e que os meninos pudessem
ter um espaço para guardar livros e brinquedos. Para
isso foi adotado uma base em tons claros para o
piso, paredes e gesso para que o ambiente
aparentasse ser mais amplo. A parede da cabeceira
foi a grande responsável pela transformação do
quarto. Nela foi aplicado um papel de parede com
listras verticais para dar a sensação de amplitude ao
pé direito. Um armário superior foi projetado para
organizar as suas coisinhas com portinhas e nichos,
dinamizando a funcionalidade do móvel. A cabeceira
das camas é composta por uma sobreposição e nela
foram aplicadas fitas de led. Para finalizar foi
elaborado o desenho de uma mesinha que é fixada
também na parede de cabeceira que serve como
cantinho de estudos e mesinha de apoio. O toque de
cor ficou por conta dos acessórios como tapete,
cadeira e luminária..” Finaliza o arquiteto.

Decoração é o que a gente ama ! 

Perspectiva 01: Detalhe da iluminação feita com fita de led.

Vista Frontal
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Evento XV FENEARTE

A Josyanne Morais, de Recife – PE e uma de nossas designers do grupo,
nos conta um pouco do evento de sua região: a FENEARTE.
“A FENEARTE, Feira Nacional de Negócios do Artesanato, é o maior
evento do segmento de artesanato na América Latina. Onde sempre é
realizada no Centro de Convenções de Pernambuco com 11 dias de
duração. O investimento é de aproximadamente R$ 5 milhões.
São mais de cinco mil expositores, de Pernambuco, do Brasil e de mais
de 40 países que juntos exibem seu trabalho em mais de 800 espaços
que compõe uma área de 29 mil m².uma feira onde você encontra de
tudo pra todas ocasioes e gostos.”

Decoração é o que a gente ama ! 
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Evento XV FENEARTE

Decoração é o que a gente ama ! 

XV FENEARTE
De 02 (quarta-feira) a 12 de julho 
(sábado) Centro de Convenções de 
Pernambuco, Olinda/PE
Das 14h às 22h: de segunda-feira a 
quinta-feira
Das 10h às 22h: de sexta-feira a 
domingo

Para mais informações acesse : 
https://www.facebook.com/fenearte
http://www.fenearte.pe.gov.br/gui/index.php

https://www.facebook.com/fenearte
http://www.fenearte.pe.gov.br/gui/index.php
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Dicas de nossa blogueira 

Decoração é o que a gente ama ! 

Frida Kahlo pintora mexicana e grande artista. Sofreu muito
durante sua vida, mas sem desistir lutou por sua arte, por
seus direitos e se tornou um exemplo de persistência que até
hoje encanta muita gente. No meu caso, tenho Frida como
uma referência de vida, e ela é a minha maior inspiração no
Blog.
Mas como juntar decoração e Frida Kahlo? Simples: muitos
artistas fazem peças lindas em homenagem a Frida e um
desses objetos pode ser o diferencial que você procura na sua
décor!
A maioria das peças traz Frida em versões diferenciadas,
baseadas na percepção de cada artista. Além disso, cores
fortes e muitas flores são uma forma Frida de decorar!
Eu tenho uma lista de desejos fridaianos, que vou
compartilhar com vocês agora, mas ferramentas como o
Pinterest, por exemplo, podem ser úteis na busca de peças
sobre Frida Kahlo.
Então se está em busca de uma decoração colorida, alegre e
autêntica, Frida Kahlo é a sua referência!

Decora La Vida Frida 

É o blog da Fabi Sucigan, que faz parte do nosso 
grupo: Grupo Decoração é o que a gente ama. Ela nos 
conta o conceito do seu blog. Vejam: 
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Dicas de nossa blogueira 

Decoração é o que a gente ama ! 

Aproveite as lindas sugestões:

- Ilustração de Nice Lopes
http://www.nicelopes.com/#!portfolio/cwvn

- Quadro de Eva Mota, do Ateliê Casa de Maria
http://www.lojinhacasademaria.com.br/

- As banquetas, da Ju Amora
http://www.juamora.com/#!loja---banqueteria/clfv

- Pôster, da loja Na Casa da Joana
http://www.nacasadajoana.com.br/

- Obras do estilo Naif por Ernane Cortat
https://pt-br.facebook.com/ernane.cortat

Banqueta juamoraNa casa da Joana

http://www.nicelopes.com/#!portfolio/cwvn
http://www.lojinhacasademaria.com.br/
http://www.juamora.com/#!loja---banqueteria/clfv
http://www.nacasadajoana.com.br/
https://pt-br.facebook.com/ernane.cortat
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Minha história

Início de tudo: Na infância, onde já gostava de decorar e
desenhar plantas baixas. “Quando meu pai comprava
jornais ou revistas que vinham anúncios de casas ou
apartamentos eu redesenhava as plantas baixas e
começava a decorar de acordo com o meu gosto”
A influência das artes: Aprendeu ponto cruz, crochê,
pintura em tecido, cartonagem, artesanatos upcycling e
atualmente faz curso de encadernação manual e artística.
Experiência Profissional: Em lojas tradicionais da cidade:
"Norbertus Interiores" e "Fizarts Ateliê Decoração de
Interiores". Como ela mesmo diz: “a loja me ensinou
muitas coisas que o curso não oferecia, como
conhecimentos específicos em materiais de decoração
como pisos laminados e vinílicos, papel de parede, cortinas
e persianas”

A história deste mês é da Andrea. Uma simpática decoradora de Franca. Sempre prestativa e sociável, ela nos conta um 
pouco de como chegou a ser design de interiores e como atua no mercado.  Claro, este é apenas um resumo.  Sempre 
temos muito o que contar !  

Nome: Andrea Almeida, 37 anos, design de interiores, 
artesã e uma apaixonada por artes.
Formação: SENAC – Franca /SP - Design de Interiores 
Contatos:Celular: (16) 99156-8953
E-mail: andrea.designerinteriores.2012@gmail.com
Blog: https://lardesigneartes.wordpress.com
Fanpage: https://www.facebook.com/lardesigneartes

Atualmente: Trabalha home office como design de 
interiores e artesã. Os seus clientes, em sua maioria, são 
por indicação. 
Como se mantém atualizada: Participa de feiras, 
exposições, estuda obras de outros profissionais, outras 
culturas. Pesquisa também estilos de decoração,  
mobiliários, objetos, esculturas, artistas e tudo o que 
envolva arte e decoração.
Dica da profissional: “Menos é mais, o visual 
minimalista garante a jovialidade de um projeto de 
design de interiores. Materiais que transmitem 
funcionalidade e aconchego, são sempre bem vindos. 
Saber equilibrar arte, forma e função é um segredo que 
só atingiremos com a prática. Em um mundo de muitas 
opções precisamos reconhecer e respeitar os diversos 
tipos de gostos. “ Finaliza a nossa designer 



Pessoal !

Agradeço às pessoas que fizeram parte das matérias do
folhetim deste mês. Foram muitas ideias bacanas de ver. Gente
criativa, amante das artes e da decoração.
Este mês conversando com um amigo e vendo tanta coisa
acontecendo por ai, fiquei pensando no seguinte: se você quer
fazer algo, faça. Não se prenda à idade. Toda hora é hora pra
começar, recomeçar. Acredite nisso. Roberto Marinho tinha 60
anos quando inaugurou a Globo de Televisão. Quer mais ?
Tenho um exemplo em casa ! Meu pai, no auge dos seus 76
anos está sempre conectado na Internet. Fez curso pra poder
mexer no computador e sempre está querendo saber das
músicas do seu tempo (acessa o You Tube) e jornais locais e do
seu país (ele é chileno).
Então ? Você aí que quer seguir em frente, siga, sem medo.
Enquanto você tiver vivo, corra atrás do que ama, do que se
tem paixão. Tenha certeza que sempre haverá tempo e espaço
em sua cabeça. Esqueça que você está velho pra recomeçar.
Nunca estamos. O cérebro não morre. Você está VIVO !
Aprenda, viaje, faça coisas novas ! A mente agradece. Mente sã,
corpo são.

Quer participar da próxima edição ? Fale conosco:
decoracaogrupo@gmail.com
Cadastre-se pra receber o folhetim !  Bjs. Até mais ! Fabi.

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 ! 

mailto:decoracaogrupo@gmail.com

