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Destaque do mês:  
Casa Cor SP 2015 

/Decoração é o que a gente ama (whatsapp)  

Antes e  Depois 

Evento: Campinas Decor 
By: Juliana Fonseca 

As cores do inverno 
By: Fabi Sucigan 

Mais curtida: 
Organize sua área 
de serviço 



Gostamos de decoração,  de artes, artesanatos, 
eventos e tudo que envolve  a área de Decoração.  
Este mês tive a oportunida de visitar a Casa Cor SP 
2015. Estava linda, como sempre. Muitas ideias  
podem ser aproveitadas  e outras são pra ser 
admiradas.  
Além disso, tivemos também o evento Campinas 
Decor. A Juliana tirou um monte de fotos e colocamos  
aqui pra vocês olharem.   
Além termos a HONRA de chegarmos em 10 mil 
membros ! Isso mesmo ! Você que AMA decoração 
tanto quanto a gente está nos ajudando para que o 
grupo cresça ainda mais ! Agradecida !  
Sem contar que tivemos enquetes lá no grupo do 
Facebook e como vocês escolheram as caixinhas, 
fizemos um sorteio e a nossa querida Andrea Almeida 
ganhou !  Parabéns ! E este mês tem mais 
novidades... Aguardem !    
 
Bjs,  Fabiola 
  
Vejam o site Essência:  
http://www.essenciamoveis.com.br/ 

By: Fabi Cordero 
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Editorial 

Sorteio do mês 

Ganhadora: Andrea Almeida 



By: Fabi Cordero 
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Destaque do mês 

Fotos by: Fabi Cordero 

CASA COR SP 2015 

Casa Cor é um evento de mostra de 

decoração que acontece ao longo do ano em 
diversas cidades do Brasil e do Exterior 
Os ambientes são montado por arquitetos e 
designers renomados. Mostram o que há de 
melhor em decoração. Vejam um pouco o que 
foi o evento.  

Tirei muitas fotos. Muita coisa linda pra ver, 
pra guardar e recordar. O que me chamou a 
atenção, foi que a maioria dos ambientes 
tinha um cheiro especial, uma música ao 
fundo e acredite: símbolos de chifre. Deve ter 
sido temático. Em quase todos tinha algo 
assim.  
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CASA COR SP 2015 
Fotos by: Fabi Cordero 

Na Casa Cor você encontra muito glamour, 

estilos variados e clássicos. Neste ambiente o 
designer se inspirou na antiga casa da própria 
sede da Casa Cor, que fica no Jockey Club.  

Preto e branco dominavam. Na mesa eram 
encontrados detalhes de objetos. Os quadros 
diferentes, mais abstratos e o extraordinário 
lustre ! O piso era de madeira mais escura. O 
cheiro e a música também dominavam o 
ambiente 
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CASA COR SP 2015 

Os  detalhes estavam em cada canto, em 

cada ambiente que entrávamos. Uns eram 
bem clean e se destacavam pela grandesa dos 
móveis. Outros, tinham muita informação e 
muito cantinho pra ver. Eram peças, tapetes, 
luminárias. Lindos de se ver !  

Fotos by: Fabi Cordero Fotos by: Fabi Cordero 

Fotos by: Fabi Cordero 
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CASA COR SP 2015  

Os contâneirs estão sendo destaque 

também.  Esta cozinha foi construída dentro 
de um deles. Espetáculo de revestimento ! 

Fotos by: Fabi Cordero 

Veja mais sobre a Casa Cor no site oficial: 
http://www.casacor.com.br  
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Fotos by: Juliana Fonseca 8 

Evento que aconteceu em Campinas, reuniu 

também mostras de ambientes dos mais 
diveros estilos. Pelas fotos da Juliana, vemos 
que várias ideias são bem criativas e dá pra ser 
aplicado no dia-a-dia. Vejam este quarto. O 
criado-mudo pareciam a extensão da cama.  

EVENTO 

CAMPINAS DECOR 
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Q ue tal pintar  uma parede da sua casa 

usando uma tina lousa. Dá pra fazer 
desenhos, pinturas, recados.   

CAMPINAS DECOR 

T er uma mesa e usar bancos ao invés de 

cadeiras, é uma boa opção. Parece até 
sofá pelas almofadas.  
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POSTS MAIS CURTIDOS 

Como organizar a sua 

área de serviço de 

forma bem fácil 

A gente sempre esquece  um pouco da área de 

serviço. Selecionei algumas ideias para que você 

possa organizar um pouco mais de forma rápida, 

prática e que não gasta tanto. Vejam que legal:  
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POSTS MAIS CURTIDOS 

Como organizar a sua área de 

serviço de forma bem fácil 

Reparem que foi aproveitado entre a lavadora e secadora 
pra guardar produto 

Colocar um 
suporte, é 
também uma 
opção para 
economizar 
espaço.  
Fica prático né ?  
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DICAS DE BLOGUEIRA 

A Fabi nos mostra um pouco das cores deste 

inverno que estarão sendo tendência na 

próxima estação.  

By: Fabi Sucigan 
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DICAS DE BLOGUEIRA 
By: Fabi Sucigan 

Que tal aquecer o frio com cores lindas na 

sua decoração? A Pantone declarou a Marsala 

como a cor do ano, mas além dela indicaram 

também uma lista de outras opções, que 

podem ser usadas para aquecer os ambientes 

da sua casa nesse inverno. 

Pode misturar cores? Deve rs.  Você pode trocar 

almofadas, tapetes, roupas de cama, cortinas e 

objetos de decor. E se quiser arriscar pode 

trocar a cor de uma das paredes. 
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DICAS DE BLOGUEIRA 
By: Fabi Sucigan 

Precisando de inspiração? Aqui tem! 

Sugestões coloridas para decorar sua casa, sem 

medo, se joga, muda tudo, se não gostar muita 

de novo. Não precisa gastar muito (às vezes 

nem vai gastar nada), aposte nos objetos que 

você já tem. Agora vale tirar do armário aquele 

presente bem colorido que ganhou e não teve 

coragem de usar.  

ANO 1 – Edição 05 – Junho/2015 



DICAS DE BLOGUEIRA 

15 

By: Fabi Sucigan DICA CRIATIVA 

  

Falando em aquecer e colorir, você conhece 

o estúdio Lú Gastal (foto)? Desde de 2013 

ela começou a usar técnicas como o crochê, 

tricô e outras artes, para enfeitar as árvores 

na rua do seu Ateliê.  

Essa tendência mundial, que já foi incorporada 
a pontos turísticos, praças e até meios de 
transporte e veio para trazer alegria ao dia a 
dia das pessoas.  
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By: Fabi Sucigan 

E aí, bora trazer cor e 

vida para o seu inverno?! 

Acredite, você pode usar 

as cores para inovar na 

sua decoração de inverno 

e deixar tudo lindo! 
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Fontes 
http://www.pantone.com/ 
https://www.pinterest.com/ 
http://casaecia.clicrbs.com.br/lugastal/ 

DICAS DE BLOGUEIRA 

Fabi Sucigan 
Blog: decoralavidafrida.blogspot.com.br 
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By: Dena Interiores 

Mais uma moda da passarela que vai para 

dentro  de casa , as estampas. Com mais 
diversos grafismos elas estão presentes em 
estofados, papel de parede, adesivos, 
almofadas e azulejos.  

Vivas e contrastantes as cores transformam 

e trazem alegria aos ambientes. 

Boa ideia pra quem quer mudar um pouco 

a casa sem gastar muito é trocar as 

almofadas, o tecido de sofás , o tapete e 

colorir nos adornos. Com certeza sua casa 

ficará com um novo visual. 

Estampas Multicoloridas 
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By: Dena Interiores 

Estampas Multicoloridas 

Blog Dena Interiores   
http://denainteriores.blogspot.com.br 
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DICAS DE BLOGUEIRA 
By: Taina Falk 
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Cimento Queimado 

Cimento queimado está conquistado espaço 

na decoração. Ele é uma opção barata já que é 
fabricado a partir de uma argamassa feita na 
obra com mistura de cimento, areia e água. 

O nome dado é por causa do processo que 
requer jogar o pó de cimento sobre a 
argamassa ainda mole. Então, a superfície 
deve ser desempenada, espalhando esse pó, 
deixando o conjunto bem lisinho. Depois 
disso o cimento queimado estará pronto. 
Essa opção combina com o estilo rústico, 
deixa o ambiente elegante e além de sair 
barato. É um material coringa que combina 
com cerâmica e madeira. Abaixo segue 
imagens para você se inspirar e ver a 
versatilidade. 
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DICAS DE BLOGUEIRA 
By: Taina Falk 

Cimento Queimado 

Uma das características mais comuns do 

cimento queimado são as trincas e fissuras. 
Essas pequenas fissuras fazem parte da 
natureza do material e dão até um certo 
charme urbano. Porém, as grandes trincas 
podem comprometer a resistência e a 
durabilidade do piso. É muito importante 
contratar mão-de-obra especializada e 
experiente e problemas futuros. 

Facebook Instagram YouTube Twitter 
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ANTES E DEPOIS 

Móvel reformado 

A Rose disse que adora reformar móveis. É a 

parte favorita dela. Este ficou muito lindo, não ?  
 

ANTES DEPOIS By: Rose Meireles 
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ARTESANATO 
By: Alessandra Carvalho 

Abajur 

Sempre gostei de artesanato, mas esperei 

muito tempo, e chegou a minha hora,. Estou 
com 40 anos realizando um desejo de 
quando tinha 17 anos e ainda não tenho um 
salário, mas as coisas aos poucos estão 
acontecendo. Adoro fazer luminárias e 
principalmente perceber a satisfação, em ter 
algo que as pessoas se identificam. Eu 
produzo luminárias personalizadas onde o 
cliente escolhe a estampa, a cor da base e o 
tipo de material. Vejam minhas luminárias. 

Ateliê Decoreco 
E-mail: ateliedecoreco@gmal.com 
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DICAS DE DECORAÇÃO 
By: Alessandra Carvalho 

Selecionei algumas imagens para podermos 

ter ideia de qual a distância ideal para 
circulação da área da cozinha.  São medidas 
recomendadas. A cozinha acima são para 
aquelas cozinhas de apartamentos pequenos.  

Medidas recomendadas  

Na imagem abaixo, é para cozinha mais  

ampla, usadas em casa ou em 

apartamentos maiores. Vejam que foi 

construída uma ilha no meio. A circulação 

se torna mais fácil .  
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Pessoal ! 
 
Agradeço sempre às pessoas que puderam participar deste 
Folhetim Decora. Ele sempre será realizado com muito carinho, 
procurando mostrar os principais posts do mês. 
 
Esta edição foi especial praticamente pelos eventos que 
aconteceram. Agradeço as minhas amigas que me 
acompanharam na Casa Cor SP 2015. Estava em outro planeta.. 
Rss... Fiquei fotografando e nem dei tanta atenção pra elas. 
Obrigada gente ! Vocês foram ótimas   
 
Estamos sempre em busca de ideias, projetos, blogs. Gostamos 
e agradecemos as  arteiras (artesãs) que criam e publicam seus 
trabalhos.    
 
E novamente: 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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