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EDITORIAL
 Confesso que me sinto motivada toda vez que tenho que pesquisar

 um pouco mais sobre as ferramentas de edição de imagem. O

 Folhetim Decora está ganhando mais formato. Temos ainda muito

 o que aprender. Pessoas participativas e gente criativa estão nesta

 edição do Folhetim. Minhas colaboradoras deste mês: Carol e Andrea,

 estiveram ótimas ! O faça você mesmo, armários de cozinha e antes

 e depois estão como destaques este mês. Adoro também !  Aproveite!

O Folhetim Decora é feito com muito amor e carinho pra vocês ! <3
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SORTEIO

 O sorteio foi o livro Floresta Encantada e quem ganhou foi a
Gecykk Agnyeskk.Ela mora em Palmeiras de Góias - GO 

 PARABÉNS !!! :D
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 Matéria de capa
Armários de cozinha
por: Fabi Cordero

1
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Fonte: Amazing Interior Design

 Inspire-se nestes 4 estilos
de armários de cozinha

2

Estilo de armário madeira 

Neste estilo ele fica mais formal, mais imponente diria. Fica bonito. 
O armário foi até o teto e tem os puxadores que falei: baixos. Acho 
mais fácil de acessar as coisas.

1

2Armários modernos 
Estas portas muitos informam que são pintadas com laca envernizada.  
Gostei deste estilo. Fez um belo contraste com o branco. Ficou 
perfeita combinação. Muito claro e leve.
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3 Estilo americano
Estas portas são mais tradicionais em casas americanas. Ficam 
bonitas. Tem passagem para abrir os armários. É fácil acesso.Gostei. 
Gosto de banquinhos estilo lanchonete.

4 Armários de cozinha e prateleiras
O par perfeito: os armários de cozinha e as prateleiras. 
Reparem que nas prateleiras foi usado papel de 
parede. Os armários mais baixos são ideais pra mim.

Adorei todos os estilos, principalmente do verde, onde tinha a 
prateleira. Achei bem prática. E você ? Qual gostou mais ? Bjs. Até 
a próxima. 

 Blog: http://fabicorderodesign.wordpress.com

Matéria de capa
Armários de cozinha
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CASA COR RS 2015
por: Iata Michel



Mais uma vez a mostra Casa Cor Rio Grande do Sul foi um luxo. 

Assim como em todos os últimos anos, o talento, conhecimento 

técnico e o bom gosto dos profissionais foram a marca principal 

deste espetáculo. Em 41 ambiente perfeitamente elaborados, 

encontramos a mistura de todas as formas, cores e estilos. 

Podemos destacar alguns itens da mostra como os projetos de 

iluminação, questão cada vez mais elaborados e ganhando força 

em detalhes como na aplicação em mobílias. As lareiras ecológicas 

)peça que talvez seja usada mais no sul do país( estão simplesmente 

divinas, lindas e práticas e foram usadas e abusadas nesta 

mostra dando aquele charme e calorzinho gostoso aos espaços.
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CASA COR RS 2015
por: Iata Michel

 Fonte: Casa Cor RS

A Laca )processo de pintura em MDF ( que 

já teve seus dias de glória novamente se 

mostra presente, agora no acabamento. 

Foram usadas em cozinhas, salas, 

banheiros, permitindo a criação de peças 

exclusivas. Outro  produto que tem 

dominado é o silestone que cada vez 

mais toma conta das bancadas de cozinha 

substituindo os clássicos mármores dando 

modernidade e também possibilidade de 

criação. Muito papel de parede e aplicações 

de elementos como pastilhas de cobre é 

algo que não pode ser esquecido de 

observar.



CASA COR RS 2015
por: Iata Michel
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CASA COR RS 2015
Quando aconteceu: 16 de Junho a 09 de Agosto

 Onde: Rua Comendador Rheingantz, 903 - Bela Vista - Porto
Alegre – RS

Foto: Iata Michel
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O que fica de aprendizado é que sempre 

devemos ter o bom senso para saber 

misturar. Pois “quase” tudo é permitido, 

oque vale é a capacidade de absorver as 

necessidades de cada cliente e ambiente.

Vale a pesquisa nos ambientes Estar 

Extremo e La Playa. Ambientes 

completamente distintos, um mostrando 

a elegância e sofisticação com o uso de 

materiais sóbrios e claros, com linhas 

retas e previsíveis e o outro com a alegria 

)e nem por isso menos elegante( de uma 

casa a beira mar, com cores e elementos 

criativos.

Iata michel

Gerente AutaMobili Sob Medida

9132-7007)54(

CASA COR RS 2015
por Iata Michel

Foto: Iata Michel



Dicas de Blogueira
por: Fabi Sucigan



Obras de Frida Kahlo
Você conhece Frida Kahlo )1907 - 1954( ? Frida Kahlo nasceu em 
6 de julho de 1907 na casa de seus pais, conhecida como La Casa 
Azul (A Casa Azul), em Coyoacán, na época uma pequena cidade 
nos arredores da Cidade do México e hoje um distrito¹.  
Foi uma grande pintora mexicana e suas obras são referência no 
mundo das artes, como também sua vida pessoal se tornou ícone de 
mulheres fortes e pessoas que lutam pela liberdade artística.

¹ Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Frida_Kahlo
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TODOS PODEM SER FRIDA
O projeto “Todos Podem ser Frida”, idealizado por Camila 

Fontenele de Miranda, tem como objetivo levar ao público as obras 

de Frida e sua conexão com a arte e o comportamento social. 

A visita ao projeto permite que as pessoas se transformem na 

própria Frida, com figurino e maquiagem, incluindo fotos. Essas 

imagens registradas ficaram expostas no Museu. Informações:

http://www.todospodemserfrida.com/
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FRIDA KAHLO POR REYNALDO 
BERTO
No shopping Frei Caneca também está 

rolando uma exposição sobre a pintora 

Frida, são diversas peças do artista plástico 

Reynaldo Berto, que retratam Fridas 

coloridas inspiradas em outros personagens.  

Se quiser visitar ainda dá tempo o 

encerramento será em 31 de agosto. 

Mais informações no site do shopping.

http://www.freicanecashopping.com

FRIDA KAHLO E AS MULHERES 
REALISTAS DO MÉXICO
Outra novidade: agora em Setembro de 2015, o Instituto 
Tomie Ohtake, em São Paulo, vai reunir algumas obras 
de Frida e outras artistas mexicanas, na exposição 
“Frida Kahlo e as mulheres realistas do México”.

A data do evento ainda não foi definida, mas vale 
à pena ficar de olha no site e nas redes sociais.
http://www.institutotomieohtake.org.br/inicio/index.html

Fabi Sucigan
Blog: Decora La Vida Frida Decora

Folhetim
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4 ideias de decoração para você 
fazer um bar em casa
por: Carla Medeiros

1



Escolhi esse artigo por que além de estar em 
primeiro lugar em acessos no blog e também porque 
é uma tendência de decoração que veio pra ficar 
Nada mais bacana e divertido do que você criar um espaço na sua 
casa para receber os amigos e família com um ar mais despojado!

Este  post está adaptado ao Folhetim Decora. Mas 
você pode ver mais ideias lá no meu blog (são 20 gente 
!). Depois dá uma passadinha lá. Um Lar Para Amar: 
http://www.umlarparaamar.com.br/2014/04/20-ideias-de-decoracao-para-voce-fazer.html?m=1

Uma mesa de canto pode ser uma grande aliada nessas horas, a 
composição ao lado ficou super elegante com a mesa de vidro e 
pés cromados e arrojada com as prateleiras de livros para colocar 
os copos.

1

2 Já pensou em um barzinho móvel? Pois é, com um carrinho 
de bar você pode ter essa facilidade...Quanto tiver visitas 
em casa pode levá-lo de um lado ao outro, sem ter que ficar 
carregando garrafas e copos por aí e quando forem embora, 
pode deixá-lo em um canto, decorando o ambiente! )sem 
falar que nesse modelo provençal ficar super lindo, não é?)
Então veja logo a seguir esta ótima opção !
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4 ideias de decoração para você fazer um 
bar em casa

2



3

Aquele canto da escada vazio e sem graça com um carrinho 
vintage, com bebidas e petiscos dão outra cara ao local

4
Para quem busca 
uma decoração 
diferente que tal dar 
uma nova função 
para aquela mala 
antiga que você têm 
guardada aí, hein? 
Olha só que bacana 
um barzinho com 
espelho na mala.

Carla Medeiros
Blog: 
Um Lar para Amar



Dica de Decoração

A sala de jantar e de estar 
da Renata foram os am-

bientes escolhidos para rece-
ber as dicas de decoração da        
Designer Alexsandra Camilo, 
criadora do blog Casa com 
Asa e parceira do Folhetim 
Decora.
As salas são ambientes inte-
grados, com esti lo clássico e 
tons neutros. 
As paredes quase não pos-
suem peças de decoração. 
Renata sempre recebe ami-
gos e deseja um ambiente 
clean e moderno. Pensa em 
ter cores no espaço, mas 
algo que não enjoe com fa-
cil idade.

24     Ano I - ed. 07 - agosto 2015
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Ao optar por 
um móvel sob 
medida, é ne-
cessário  que   
a empresa es-
colhida faça 
a verif ica-
ção de medi-
das no local.

     25

Colocar um painel na parede 
para receber a TV possibi-

lita uma harmonização do am-
biente, com a melhor distribui-
ção dos aparelhos eletrônicos.

Através das medidas passadas 
pela Renata, a Casa com Asa 
projetou um móvel, mantendo 
o tom amadeirado , onde reu-
niu o rack, o painel e pratelei-
ras - otimizando o espaço.

Dica de Decoração

Dica 1

Folhetim

Decora



Dica de Decoração

Dica 2

Alexsandra indica a troca 
da prateleira em cima do 

sofá por um quadro e o uso 
de um papel de parede neu-
tro e abstrato, no esti lo dos 
apresentados na figura ao 
lado.
Uma mesinha de canto seria 
bem vinda na lateral do sofá, 
podendo ser em madeira ou 
mesmo em cor, como  o ver-
melho por exemplo. 

Dica 3

26     Ano I - ed. 07 - agosto 2015

Para colocar cores no ambiente sem medo de se cansar, 
opte por peças como o tapete, a mesinha lateral, as al-

mofadas, os vasos, os quadros... Assim, se você se cansar 
fica mais fácil de fazer mudanças novamente.
Dê preferência para tapetes com pelos baixos e com es-
tampas mais neutras, a não  ser que sua intenção seja 
chamar atenção somente para ele.

Folhetim
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Dica de Decoração

27

A parede lateral da janela, 
na sala de estar, pode rece-
ber papel de parede como um 
detalhe a dar cor, ou mesmo 
uma composição de peque-
nos quadros.

Dica 4Renata já havia optado por 
persianas rolô que são  

mais práticas e modernas.
Hoje no mercado são várias 
as opções, podem analisar al-
gumas nas imagens ao lado.
Existem as solares, as de 
duas faces, em tecido de l i-
nho ou estampadas.
Uma opção interessante é o 
uso  da persiana com a cor-
tina dando um ar romântico e 
aconchegante ao ambiente.

CASA COM ASA
www.casacomasa.blogspot.com.br/
Facebook: Casa com asa

Folhetim
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Você já se perguntou o que a decoração 
tem a ver com a organização? Vamos pen-

sar naquela sala l inda que você viu na sua re-
vista de decoração favorita e cismou que quer 
porque quer uma igualzinha! Em geral essa 
“sala de revista” é perfeita e os objetos de 
decoração são incríveis e tudo está em seu 
lugar e nada pode ser alterado de tão perfei-
to, parece um sonho! Mas aí você começa a 
se lembrar no tanto de DVds, l ivros, objetos 
trazidos de viagens, recebidos de presente, 
escolhidos com carinho na montagem da SUA 
sala real.

E nesse momento você está pensando em 
como àquela sala l inda e perfeita da revista 
vai “caber” dentro da sua sala real. A primeira 
coisa que você deve saber é que àquela sala 
perfeita da revista, vai permanecer na revis-
ta e que a sua sala real pode até ficar pare-
cida com ela, mas ela nunca vai ser a sala 
da revista. A sua sala deve ter a sua cara, 
os seus objetos, as suas histórias, a sua per-
sonalidade deve estar presente ali. De nada 
vale uma sala l inda se você não se reconhece 
nela. Mas então, o que fazer com o sonho de 
ter uma “sala de revista” na minha sala sem 
perder a identidade?

Folhetim

Decora

28     Ano I - ed. 07 - agosto 2015

Projeto Daniela Colnaghi - Anuário Casa Vogue 2013

Blog Organize e Decore

A SALA DE REVISTA



Folhetim

DecoraBlog Organize e Decore

A maneira como você vai dispor dos seus objetos, das suas histórias é que vai fazer a dife-
rença. E é nesse momento que a decoração casa com a organização! É nesse momento que 

elas se dão as mãos! Um bom planejamento de organização pode fazer com que você consiga 
concil iar a tão sonhada sala de revista com a sua realidade, sem perder sua identidade.
Seguindo algumas dicas, você verá que é possível.

 1 Mantenha nesse espaço somente as coisas que têm realmente importância 
para você;

 2 Depois agrupe por gêneros, CDs com CDs, l ivros com livros e assim por dian-
te;

 3 Escolha um lugar de destaque para àquelas peças que você tem maior cari-
nho;

 4 Crie espaços para guardar o que não precisa estar à vista. Uti l ize caixas, 
ganchos e nichos, mas lembre-se que esses objetos irão ajudar a compor o 
ambiente, então vale um planejamento na escolha dessas peças também; e

 5 Antes de sair comprando todas as caixas l indas que vir pelo caminho, t ire 
medidas dos espaços que elas irão ocupar, relacione uma paleta de cores que 
se encaixam em sua decoração.

Assim, tenho certeza que sua sala real, f icará l inda como a da revista, porém com uma grande 
diferença. Mora gente ali. Tem vida acontecendo e é de verdade!

Sala da Leitora da revista 
Casa Claúdia, Léia Cook, 
mostrando o charme da sua 
casa, organizada e cheia de 
vida.

LORI NOGUEIRA
http://organizeedecore.wix.com/organizeedecore
FB: Organize e decore com Lori Nogueira
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Decoração de festa Folhetim

Decora

E teve picnic no parque 
em celebração dos 08 
aninhos da Estephany!

Já pensou em fazer um picnic 
no parque para festejar?

Foi o que a fotógrafa Márcia 
Chisté fez no aniversário de 08 
anos da sua fi lha, com a ajuda 
da arquiteta e artesã Luciana 
Souto.
A festa foi realizada no Jardim 
Botânico da Vale em Vitória/
ES.
A decoração ficou uma graça, 
as cores deram um charme 
para a ocasião. O bolo foi feito 
de isopor e tecido.
A própria comida serviu para 
decorar o ambiente que ficou 
aconchegante e alegre.

“Foi um picnic bem descontraí-
do, arrumamos umas toalhas 
no chão, embaixo de umas 
árvores, onde colocamos as 
cestas com lanche para cada 
criança, um bolo maquete, ba-
las, bombons e enfeites como 
as flores, formigas e borbole-
tas. Tinha umas mesinhas im-
provisadas com caixotes de 
feiras, onde colocamos os bri-
gadeiros, frutas, etc. 
As crianças ficaram soltas 
sob a supervisão dos próprios 
pais.” Luciana
O assunto surgiu no grupo de 
discussão do Whats App. Luciana Souto- )27(988081888

Márcia Chisté- )27(999818110
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Após encher a bexiga e apoiá
-la em uma vasilha, espalhe a 
cola com a espátula sobre ela 
e comece a jogar o confete até 
formar uma camada espessa 
do material. Quando a superfí-
cie estiver totalmente coberta 
espere a cola secar e fure a 
bexiga.
Prontinho, você terá uma lin-
da vasilha para enfeitar a sua 
mesa. Lembrando que essa 
vasilha não poderá receber 
água devido a cola e ao papel. 

Você pode trocar o confete por 
outros materiais, como a púr-
purina

Fonte: http://modernmagazin.com/do-it-yourself-home-decor-ideas/

Folhetim

DecoraFaça você mesmo
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Para realizar esse pote de 
confete são necessários 

05 materiais:
 1 Cola branca líquida

 2 Bexiga
 3 Confete
 4 Vaso/ vasilha
 5 Espátula/ pincel



Objetos de decoração Folhetim

Decora
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Infusor de chá 
modelo sil inox.
E n c o n t r a d o 
no site da Tok 
Stok, 2 unidades 
por R$26,50.

Os infusores de Chá sem-
pre fazem muito suces-

so no grupo do Facebook, 
por isso fizemos uma pes-
quisa rápida e descobrimos 
alguns modelos divertidos 
vendendo aqui no Brasil.

Estes são al-
guns dos mode-
los encontrados 
no site da Etna. 
Vão de R$29,90 
por 49,90.

Esse, em forma-
to de submarino 
amarelo pode 
ser encontra-
do no site Hou-
se Reab por 
R$89,90.

Infusor de Chá 
Jardim, dispo-
nível no site da 
I m a g i n a r i u m , 
por R$ 34,90.

O site da TalChá também possui alguns infuso-
res bem bacanas, os valores vão de R$29,90 a 
119,90 )valor do infusor mergulhador(.

Taiane Falk, da Falk Art e Decoração, também postou 
uma curiosa coleção de xícaras chinesas. As xícaras 

são do site http://en.le-noble.com e fazem parte da co-
leção “Franz Collection”. Feitas de porcelana são bem 
detalhadas e são tridemensionais. Custam entorno de 
25.000JPY )moeda Japonesa(, o equivalente a, aproxi-
madamente, R$730,00 a unidade.

Há outros obje-
tos da mesma 
coleção.



Na hora de planejar a cozinha, precisamos tomar cuidado com algumas questões fundamentais de 
ergonomia. Aqui vão algumas dicas para auxil iar nesse projeto.

Por segurança e pela saúde de sua coluna, os móveis da sua cozinha devem ter a altura em confor-
midade com as pessoas que a uti l izarão. A altura da bancada pode variar de 76 )em caso de acessi-
bil idade( a 100 cm. O ideal é fazer o projeto levando em consideração a altura da pessoa mais alta.
Além disso, há a necessidade de prestar atenção no espaçamento para a locomoção na cozinha. As 
figuras abaixo apresentam o ideal em duas situações distintas.

Folhetim

DecoraFica a dica
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Antes e depois

Projeto Katlin Costa

Usei tinta acríl ica branca 
para fazer a base. Lixei e 

passei t inta automotiva bri-
lhante com pistola de spray. 
Para o estofado foi cortado 
uma placa de mdf do tama-
nho do buraco, revestido 
com espuma e tecido imper-
meável para revestir sofá 
que comprei no tapeceiro. 
Preguei o tecido com gram-
peador para madeira. Pode-
ria ter sido usado tachinhas 
também.”

Antes

Projeto Lisle Spinelle

Antes Depois

Depois

A cliente tratava-se de 
uma senhora muito ata-

refada. Precisava organizar 
o móvel da sala, que com-
portava tv, som, home e pa-
rabólica. Elaborei o projeto, 
contratei um marceneiro e 
eletricista. Após a instala-
ção do móvel, organizamos 
e posicionamos corretamen-
te o home, centralizamos 
tudo no móvel. As fitas, cds 
e dvds ficaram dentro das 
gavetas.”
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Depois

Artesanato
por: Rafaella Gonçalves Silva
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para este projeto Folhetim Decora. 

Agradecimentos para :

Andrea Almeida )Lar Design e Artes(
Carolina Kerhart )Canto de Cá(
Fabi Sucigan )Decora La Vida Frida(
Carla Medeiros )Um lar para amar(
Lori Nogueira )Organize e Decore(
Rafaella Gonçalves Silva )artesanatos(
Alexsandra Camilo )Casa com Asa(
Katlin Costa )Antes e depois da cadeira(
Lisle Spinelle )Antes e depois do rack(
Gecykk Agnyeskk - a ganhadora do sorteio 
Taiane Falk )Falk Arte Decoração(
Fran Lunelli )adm do grupo(
Eder Prado )adm do grupo(

E ao grupo Decoração é o que a gente 
tanto do Facebook quanto do WhatsApp 
)agora somos 3 grupos de whatsapp !!( 

Muito obrigada ! Agradecida de <3 

Continue nos acompanhando ! No próximo 
Folhetim Decora estaremos selecionando 
a sua arte, o seu projeto ou o seu blog pra 
podermos compartilhar e falarmos daquilo 
que TODOS NÓS AMAMOS : Decoração !!

Andrea Almeida

Fabi Cordero

Carol Kerhart

Edição

Colaboração

Colaboração
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