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Destaque do mês:  
mini bar usando um tambor 

Infusor de chá Dicas de blogueira 

Design de escada 
Artes e 
Artesanato 



É com muita satisfação que o nosso grupo de 
Decoração (Decoração é o que a gente ama) dobrou  
em número de membros. Mês passado estávamos 
com 3 mil e este mês já ultrapassamos os 6 mil !! É 
algo muito bom e muito gratificante !  
O sorteio foi o grande protagonista. A gente fez um 
sorteio de 2 quadrinhos para o Dia das Mães.  
Esta edição está com mais informações. Muita coisa 
legal pra divulgar. Gente talentosa, pessoas criativas. A 
ideia é mostrar cada vez mais ideias, dicas, truques, 
artes neste grupo e inspirar pessoas a deixar o seu 
ambiente de casa ou trabalho, mais agradável.  
Então... Vamos lá ? Aproveitam esta edição feita com 
muito carinho. E vejam logo abaixo o quadrinho que 
foi sorteado !   
 
Bjs,  
 
Fabiola 
  
Vejam também o site da Essência: 
http://www.essenciamoveis.com.br/ 

By: Fabi Cordero 
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MINI BAR 
 
A ideia deste tambor foi de usar como 

mini bar. Olha que interessante: colocaram 
prateleiras e para poder fechar a porta, foi 
usado um gancho transpassado.  
Este foi um dos destaques do grupo. Muita 
gente se identificou e até teve algumas 
sugestões: colocar luz, colocar rodinha e 
por aí vai.  
 
Para mais informações de quem fez, basta 
entrar em contato com Rodrigo Castilho:  
rcastil171@hotmail.com 

ANO 1 – Edição 04 - Maio/2015 

Destaque do mês 
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POSTS MAIS CURTIDOS 

INFUSOR DE CHÁ 

Este também foi um dos mais curtidos. De acordo com o 

pessoal do grupo, este Infusor de chá é chamado também 

de manati. Nem sempre podemos encontrar aqui no Brasil. 

É mais comum nos EUA.  

Mas é muito lindinho né ?  

Quem achar por aqui, nos fale e publique lá no grupo !   

ANO 1 – Edição 04 - Maio/2015 

Outros tipos de infusor de chá: 
Como publicado no grupo, tem de 
tubarão também. 
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POSTS MAIS CURTIDOS 

Esta escada tem um design diferenciado e foi uma das 

mais curtidas em nosso grupo também. De vários ângulos, 

vejam como ela dá um diferencial em uma casa.  

ANO 1 – Edição 04 - Maio/2015 
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POSTS MAIS CURTIDOS 
ANO 1 – Edição 04 - Maio/2015 

Este ralador é uma ideia que tinha visto em um 

site americano. A ideia pe você pintar com uma 

tinta automotiva e depois usar como porta brincos. 

Eu vi na cor verde água e em vermlho. Ambas 

ficaram muito boas ! E aí ? Alguém tinha imaginado 

que um simples ralador poderia ser um porta 

brinco? 

 

Post por : Eder Prado  
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Referência e mais detalhes no blog da Anna : Casa de Arlequim 
http://casadearlequim.tumblr.com/post/92727629648/comoda-em-dois-tempos 

ANTES 

DEPOIS 
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ANTES E DEPOIS 

Cômoda 

Como disse a Anna Heloisa, autora desta cômoda, 

“restauros que dão  aquela sensação de satisfação” . Ela  

possui um blog. Lá descobri várias coisas interessantes. Ela 

sempre está publicando em nosso grupo. Também foi bem 

curtido e comentado.  Várias amaram. E como não amar ? 

Restaurar uma cômoda não deve ser fácil ! Além de lixar, dar 

o acabamento e esperar secar e tantos outros detalhes que 

nem imagino. Mas valeu a pena mesmo. O link do blog dela 

está logo abaixo:  
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ANTES E DEPOIS 

Cozinha integrada 

O ambiente favorito de muita gente ! É lá que 

a gente reune os amigos.  Vejam o que a 

Alessandra Ferreira fez com a cozinha dela, 

pequenas mudanças que fizeram diferença:  

1. Colocou prateleiras e iluminou 

2. Mudou os bancos amarelos e azul 

3. Suporte pra vinhos 

4. Pendentes amarelos 

Ficou lindo não ? Parabéns Alessandra Ferreira !  

Nós amamos ! <3 

ANTES 

DEPOIS 
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FAÇA VOCÊ 

MESMO 

Papel de parede 

de algodão 

Já imaginou fazer um papel de 

parede algodão ? Achei interessante 

a ideia.  Vejam como a Márcia Galvão 

fez. Veja mais detalhes lá no grupo. 

“ Usei a cascorex rotulo azul numa proporção de 2 
medidas de cola pra meia medida de água. Voc ê 
começa pelo canto, passando a cola com o rolinho e 
fixando o tecido com ajuda de fita crepe.... Vai 
fazendo por etapa. No youtube tem varios videos 
ensinando. Mas se prepare, é bem cansativo e uma 
pessoa sozinha não consegue. Precisa de alguem pra 
ajudar.”  
 
Custo aproximado : 46,00 reais 
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ARTES E 

ARTESANATOS 

Luminária de vidro 

A luminária de vidro ficou realmente 

muito linda ! A artesã Ivone fez um ótimo 

trabalho. Ela nos contou que foram 

pedacinhos de cacos de vidro colados com 

silicone. Em seguida, ela pintou com tinta 

verniz vitral e ficou esta bela peça.  

Luminária Acesa Luminária Apagada 

Artesã Ivone  contato: 
joaopaulodelemos@gmail.com 

mailto:joaopaulodelemos@gmail.com
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ARTES E ARTESANATOS 

Toalhas 

Estas toalhas foram publicadas no grupo do WhatsApp. 

Ficou muito bem acabada. A Roberta, que faz parte do 

grupo, nos enviou alguma de suas belas artes.   
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PROJETOS 

João Paulo (JP) 

Os projetos de arquitetura são 

primeiramente realizados em 3D, onde o 

cliente consegue ter uma boa visão de 

como irá ficar. É que chamados de imagem 

realista. Neste projeto, o arquiteto João 

Paulo procurou reorganizar o quarto de 

duas irmãs, além de outras necessidades.  

Ele nos contou que o projeto precisava o 

máximo reaproveitamento de espaço. 

Vejam a ideia.  

JP é arquiteto e faz projetos de interiores. Para 
contato : joaopaulodelemos@gmail.com 

mailto:joaopaulodelemos@gmail.com
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PROJETOS 

João Paulo (JP) 

Neste projeto, foi colocado: papel de 

parede na cabeceira, adeviso, bicama, 

painel de led nas suas três aberturas. O 

guarda roupas teve espelho em uma das 

portas. No cantinho de estudos, um móvel  

com nichos e uma mesinha em vidro 

translúcido. Além de uma bela cadeira 

Charles Eames.  Detalhes de tapete, 

almofadas, fecham o projeto. Este belo e 

charmoso projeto para as irmãs.  
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PRÓXIMOS 

EVENTOS - 

CASA COR SP 2015  

A Casa Cor SP 2015 está chegando. Já 

estão em ritmo de obras. De 26 de maio até 

12 de julhos estarão expostos em torno de 

75 ambientes de diversos estilos e gostos. 

No ano passado, estava muito completo. 

Vejam: http://www.casacor.com.br 

CASA COR SP 2014 
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O fabuloso destino de Amelie Poulain, 

filme francês de 2001 dirigido por Jean-

Pierre Jeunet. Quem já assistiu sabe, 

impossível não se apaixonar. Não viu ainda? 

Corre pra ver, tem no Netflix! O filme conta 

a história de Amelie, uma garçonete 

solitária que após encontrar e entregar uma 

caixa, que encontrou em seu apartamento, 

ao antigo morador começa a ter uma nova 

visão da vida e a história vai muito além 

disso.  Apaixonada e decidida a mudar o 

mundo, ela mora em um apartamento 

decorado de forma autêntica: muito 

vermelho e objetos singulares. Que tal se 

inspirar nessa decor? 

DICAS DE BLOGUEIRA  

Fabi Sucigan 
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O quarto, com papel de parede 

de parede vermelho, tem como 

destaque os quadros de 

cabeceira – um cachorro e um 

ganso - e o abajur, onde a base 

é um charmoso porquinho de 

roupão!  

DICAS DE 

BLOGUEIRA  

Fabi Sucigan 

Os detalhes de cada cena são incríveis! Tanto a casa de 

Amelie, como a casa dos vizinhos, de seu pai e o café onde 

trabalha, são minimamente decorados. 
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O banheiro mistura madeira e cerâmica 

tradicional, uma banheira estilo vitoriano e 

piso quadriculado de cinza e amarelo.. 

DICAS DE BLOGUEIRA  

Fabi Sucigan 
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A cozinha é totalmente retrô e o vermelho 

também predomina! 

DICAS DE BLOGUEIRA  

Fabi Sucigan 

A sala também possui muitos itens 
interessantes, como pode ver na foto, um 
abajur azul. 

E aí, se animou em decorar como Amelie? 
Eu posso ficar o folhetim todo falando 
desse filme rs, mas todo mundo tem um 
filme favorito (ou vários) onde cada 
pequeno detalhe da decoração chama 
sua atenção, qual é o seu?  

Fabi Sucigan - Decora La vida Frida 
Blog: decoralavidafrida.blogspot.com.br 
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PARCERIAS 

Organize sem frescura 

Veja o texto na íntegra no 
link abaixo:  
 
http://organizesemfrescur
as.com.br/limpeza-da-
casa/depoimento-de-
leitora-o-sistema-fly-lady-
mudou-minha-vida-para-
melhor/ 

DEPOIMENTO DE 
LEITORA:  

O SISTEMA FLY LADY MUDOU 

MINHA VIDA PARA MELHOR! 

 

Você já ouviu falar no sistema 

Fly Lady? O sistema Fly Lady é 

americano, mas tem sido seguido 

por mulheres do mundo todo.  

Trata-se de um método utilizado 

para ajudar na limpeza e 

organização da casa de uma 

forma menos cansativa e 

eficiente. Perfeito para quem não 

sabe por onde começar.  

http://organizesemfrescuras.com.br/limpeza-da-casa/depoimento-de-leitora-o-sistema-fly-lady-mudou-minha-vida-para-melhor/
http://flylady.net/
http://flylady.net/
http://flylady.net/
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PARCERIAS 

Organize sem frescura 

 
“Li mais sobre o 
assunto (...). O 
sistema FLY LADY 
exige um 
disciplina que a 
princípio eu não 
tinha disposição, 
mas fui dando os 
passos aos 
pouquinhos, 
DESTRALHANDO 
tudo que não 
servia mais de 

dentro da minha casa. 
Uma vez, com a casa 
sem tralhas, resolvi de 
uma vez por todas 
dividir a casa por 
zonas, fazer meu 
caderno de   
anotações e 
cronometrar minhas 
missões.  

Um belo dia, 
navegando pela 
internet, encontrei o 
termo FLY LADY. Li 
sobre o assunto e 
achei muito 
interessante, mas não 
coloquei em prática –
  fiquei super 
balançada, e sempre 
com aquele 
pensamento: “Ah! Isso 
deve ser mais uma 
fórmula mirabolante 
de alguém que quer se 
promover…rs” 

Vanúcia Lobão, 

casada, mãe de três 
filhas e apaixonada por 
organização nos conta:  
“Sempre gostei de 
manter minha casa 
arrumada, só que a 
bagunça me tirava à 
paz. Eu estava vivendo 
uma vida estressada, 
não tinha tempo para 
nada. O resultado? Era 
sempre o mesmo, um 
tremendo desgosto.(..) 
Cansada, resolvi dar 
um basta !  

No começo foi difícil, 
pois comecei sozinha 
essa missão (somos 
em seis aqui em casa). 
Hoje, minhas duas 
filhas maiores (14 e 12 
anos) seguem 
algumas rotinas (...) “ 
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Espero que  

essa história  

possa  

despertar a vontade de 

mudança! Ficarei torcendo! 

Acompanhe outras dicas e 

inspirações nas redes socias do 

Organize sem Frescuras, é só 

clicar e seguir!  

Fanpage  
Organize sem Frescuras 
  
Instagram :  
@organizesemfrescuras 
YouTube :  
Organize sem Frescuras 
  
Bjinhos ,  Rafa 

Acho que pra começar, 

qualquer ajuda é bem vinda 

pra ter uma vida mais leve, 

organizada e com tempo de 

sobra pra você aproveitar a 

vida. Pra quem quiser 

conhecer sobre o sistema 

Fly Lady, a Thais Godinho do 

blog Vida Organizada fez um 

post muito interessante, 

vale a pena dar uma 

olhadinha, aqui. 

PARCERIAS 

Organize sem 

frescura 

A história de Vanúcia é 

muito legal, pois ela mostra 

que é possível mudar a vida 

para melhor com a 

organização. O Fly Lady é 

um empurrãzinho para você 

mudar de vida e criar 

excelentes hábitos.  

https://facebook.com/Organizesemfrescuras
https://facebook.com/Organizesemfrescuras
https://facebook.com/Organizesemfrescuras
https://facebook.com/Organizesemfrescuras
https://youtube.com/user/rafitchaoliv
https://youtube.com/user/rafitchaoliv
http://vidaorganizada.com/organize/casa/fly-lady/como-comecar-no-sistema-fly-lady/
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PARCERIAS 

E aí ? Vamos decorar ? 

O E aí, vamos 

decorar? surgiu de 

uma primeira  página 

no facebook, hoje  

desativada, onde 

sempre que eu 

postava alguma dica 

terminava com a frase 

E aí, vamos decorar?  

Decoração, dicas e 

faça você mesmo (DIY) 

são os assuntos que 

mais gosto de falar, e 

como estudante de 

Design de Interiores 

entendo que 

decoração, além de 

politica e futebol 

também não se 

discute, por que tudo 

depende do gosto 

pessoal, e um lugar 

bem decorado é onde  

nos sentimos bem 

e temos a certeza 

que ali é o nosso 

cantinho, e com um 

pouco de 

criatividade tudo é 

possível, afinal a 

decoração já 

rompeu a barreira 

da classe social  

Blog: www.eaivamosdecorar.com 
Facebook: https://www.facebook.com/eaivamosdecorar 
You tube: https://www.youtube.com/user/DarleneBertolini 

 

Então quando 

resolvi montar um 

blog e um canal que 

tratasse desses 

assuntos achei que 

seria bastante 

interessante usar 

este jargão que já 

fazia parte do meu 

dia a dia. 

http://www.eaivamosdecorar.com/
https://www.facebook.com/eaivamosdecorar
https://www.youtube.com/user/DarleneBertolini
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PARCERIAS 

E aí ? Vamos decorar ? 

Acesa 

Desligada 

DIY – Luminária vermelha 

Materias  
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PARCEIROS 

E aí ? Vamos decorar ? 
DIY – Luminária vermelha 

Materias  

Materiais  

1 - Calha para fluorescente (aquele modelo 

antigo pode ser duplo ou simples) 

2 – Lâmpada fluorescente com seus 

acessórios como reator e os soquetes 

3 - Correntes (aquelas usadas para prender 

vaso de flor na parede) 

4 - Fio de 6 mm o comprimento vai 

depender  do quanto você quer que ela 
fique afastada do teto. 

5 - Espelho cego para tampar o buraco do 

ponto de luz 

6 - Bucha para fio ou ganchinhos 

7 - Tinta spray vermelha 

8 - Furadeira com broca de 3mm para ferro 

(para furar a calha) e uma broca de 6mm 
para concreto (para furar o teto)  
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PARCERIAS 

E aí ? Vamos decorar ? 
DIY – Luminária vermelha  
Como fazer  

1º Passo 
Fure a calha na posição 
onde você quiser, para 
colocar as correntes. 

2º Passo 
Pinte tudo o que vai 
ficar aparente, como 
calha, fio, corrente e o 
espelho. 

3º Passo 
Fazer a 
montagem da 
lâmpada + 
reator +soquete 
na calha. 

4º Passo 
Furar o teto e 
fixar as buchas 
(ou ganchinhos) 
para prender a 
corrente,  
colocar também 
o espelho com o 
fio de 6 mm. 

Agora é só prender a corrente na calha fazer a 
ligação elétrica da luz. Como essa luminária 
não tem difusor,  você deve observar o pé 
direito e a intensidade da lâmpada, caso 
contrário ela pode ofuscar. 
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PARCERIAS 

Casa com asa 

O quarto de  Edileuza Bandeira e seu esposo 

Edileuza precisa de 
mais organização em 
seu quarto. Seu 
sonho é um quarto 
alegre e 
aconchegante. Ela 
gosta de acabamento 
em gesso e ama 
papel de parede. É 
preciso suavizar o 
ambiente e para isso 
a parede do fundo , 
que hoje está na cor 
vermelha, é indicado 
que coloque um 
papel de parede em 
tons mais suaves 
como as proposta ao 
lado 

Em motivo floral, o 
papel de parede 
traz para o 
ambiente o 
romantismo, a 
delicadeza e o 
aconchego que 
Edileuza tanto 
deseja. Além disso 
os tons de bege, 
rosê, vermelho 
somente nos 
detalhes das flores 
se harmonizam com 
o piso. 

Dica de decoração  

Sugestões de 
papel de parede 
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PARCERIAS 

Casa com asa 

O quarto de  Edileuza Bandeira e seu esposo 

Dica de decoração  

A Edileuza me contou que 

gostaria de ter um closet mas 
que acha que seria muito caro. 
Seu quarto, pelas fotos 
enviadas, parece ser bem 
extenso o que possibilita a 
construção de uma divisória em 
Drywall e que favorecendo a              
inclusão de um closet em seu 
quarto. O closet pode ser feito 
com prateleiras, gaveteiros 
móveis e trilhos para prateleiras 
ou de caixas.  

Pode ser aproveitado os armários sem as 

portas. Dá uma olhadinha nas ideias 

encontradas pela net. Neste caso o papel 

de parede proposto, ficaria na divisória 

com a cama encostada nela, como no 

desenho. 
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PARCERIAS 

Casa com asa 

O quarto de  Edileuza Bandeira e 
seu esposo 

Dica de decoração  

Caso a escolha seja a de 

colocar a divisória, a parede 

pintada de vermelho pode 

receber um painel para TV 

com aparador e gavetas  

onde podem ser guardadas 

as bijuterias e maquiagens.  

Na parede da porta, 

também é indicado que 

receba um papel de parede 

diferente da divisória.  

Indico um papel de parede de 

tijolos a vista branco.  As demais 

paredes devem ser pintadas em um 

tom suave de bege como o algodão 

egípcio da suvinil.  

O espelho pode ser colocado dentro 

do closet. O ideal é que se tenha 

iluminação individual para o quarto 

e para o closet. 
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PARCERIAS 

Casa com asa 

O quarto de  Edileuza Bandeira 
e seu esposo 

Vista de cima 

Vista lateral com o painel 

Apesar de não ter acesso as 

medidas, deu pra ter uma boa 

noção de espaço. Aqui está um 

projetinho rápido que dará a 

ideia de como pode ficar seu 

quarto Edileuza. Espero que eu 

tenha ajudado e até a próxima! 

Dica de decoração  

Vista do painel e do espaço pra 
maquiagem 

Vista do quarto com o papel de 
parede floral e de tijolo 
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DICAS DE DECORAÇÃO 

Estas são algumas dicas que encontramos na 

net.  A primeira dica são para tapetes.  A segunda, 

para medidas  recomendadas para distâncias em 

uma mesa de jantar 

1ª dica - tapete 

2ª dica – mesa de jantar 
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DICAS - ALMOFADAS 



Pessoal ! 
 
Este mês tivemos a oportunidade de ter novas parcerias :  

• Organize Sem Frescuras 

• E aí ? Vamos decorar ?  

• Casa com asa 

 
Todas estão de parabéns pelas matérias !  
Ainda temos muito o que aprender e fazer !   
 
Cada edição que passa, estamos fazendo além das novas 
curtidas, algumas dicas, o que acontece por aí, eventos. O ramo 
de decoração é muito amplo e ainda temos ainda muito que 
mostrar !  
 
Esperamos sempre contar com vocÊs ! É uma HONRA fazer 
parte deste GRUPO !  
 
Bjs... Decoração é o que eu AMO é o que a GENTE ama !   
 
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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