
CASA COR 2015
Edições da Casa Cor Peru e Casa Cor Brasília,

mostram seu encanto.
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Faça você mesma

Aprenda a fazer um abajur de madeira. Muito fácil e fica lindo no quarto. 

E mais: Projeto de decoração, dicas de blogueiras e artesanato. 



EDITORIAL

Ano I – EdIção  09  – OUT/2015

Este mês é o mês que é conhecido como Outubro Rosa, então pedi

pra nossa colaborada Carol fazer uma matéria sobre decoração rosa.

Pra quem não sabe, o Outubro Rosa é uma campanha para

conscientizar as mulheres da importância de se diagnosticar e se

previnir contra o câncer de mama. Somos mulheres que vamos à luta!

Então! Bora cuidar da saúde!  Boa leitura a todos! Bjs. Fabiola.

Olá pessoal!

Este mês tivemos vários eventos que podemos destacar: Casa

Design, realizado em Juiz de Fora – MG, Casa Cor Brasília e Casa

Cor Peru. Também vamos mostrar um belo espaço projetado para a

Claro em Belém –PA. Lógico, artesanato não poderá faltar! Confira a

bela cômoda pintada e muito bem acabada.

Decoração é o que a gente ama (whatsapp) 
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CASA COR 2015
Nesta edição veja Casa Cor Peru 

e Casa Cor Brasília 2015
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Casa Cor é sempre um obstáculo. Ela é considerada uma mostra

de decoração onde arquitetos e designers renomados expõem seus

trabalhos. Ao final da exposição também são premiados como o melhor

ambiente. Nós somos privilegiados em ver a criatividade e soluções

encontradas para os mais diversos ambientes. Na foto acima, é um dos

ambientes da Casa Cor Peru 2015. Nesta matéria de capa vamos

destacar dois eventos: Casa Cor Peru e Casa Cor Brasília 2015.

A
Foto: Casa Cor Peru 2015

Matéria de capa
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CASA COR PERU 2015
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Foto: Casa Cor Peru 2015

Matéria de capa

Decora

Folhetim

Ano I – EdIção  09  – OUT/2015

CASA COR PERU 2015

Quando: de 1 de outubro a 8 de novembro.

Onde: Jirón Constitución 250, Bahía del Callao.

Horários: Terças a domingos, de 11h às 19h.



CASA COR PERU 2015
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Foto: Casa Cor Peru 2015

Matéria de capa
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Com estilo diferenciado do Brasil, a Casa Cor Peru mostra um estilo mais

caribenho. Uma mistura de rústico e moderno. A Casa Cor Peru também

conta com a inspiração do arquiteto Marcelo Rosembaum.

Foto: Dena Interiores/Casa Cor



CASA COR PERU 2015
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Foto: Casa Cor Peru 2015

Matéria de capa
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A designer Yolanda desenvolveu um belo trabalho em parceria com

comunidades da Amazônia e o resultado pode ser visto na Bahia de

Callao. Veja mais fotos no próprio site da Casa Cor:

http://www.casacor.com.br

Foto: Dena Interiores



CASA COR BRASILIA 2015
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Foto: Sandra  Carvalho

Matéria de capa
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Foto: Casa Cor Peru 2015
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Foto: Dena Interiores

CASA COR Brasília 2015

Quando: de 29 de setembro a 10 de 

novembro.

Horário: de terça a domingo (e feriados), 

das 12h30 às 22h.

Onde: Comercial da QI 9 do Lago Sul, lote 

D. Antigo Inacor (Instituto Nacional do 

Coração).

Ingressos: R$ 44 (inteira), R$ 22 (meia 

para estudantes e pessoas com 60 anos ou 

mais). Crianças até 11 anos não pagam..

Special Sale: 9 e 10 de novembro.

Foto: Sandra  Carvalho

CASA COR BRASILIA 2015

Foto: Sandra  Carvalho

Matéria de capa
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Foto: Casa Cor

A Casa Cor Brasilia 2015 está trazendo

ambientes marcantes, além da excelência

em revestimento.

Inspiração do luxo ao moderno, estilos dos

mais variados serão encontrados ao longo

dos 53 ambientes disponíveis nesta

mostra.

Vejam um exemplo de cores marcantes

neste ambiente.

CASA COR BRASILIA 2015 – Matéria de capa

Foto: Sandra  CarvalhoVejam o contrate de ambientes:

este belo ambiente está perfeito

para uma varanda gourmet. Uma

composição clássica e

aconchegante.
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Pra quem morar em Brasília, ou está

de passagem, aproveite pra visitar e

tirar fotos.

Tenho certeza que você vai

encontrar ideias fantásticas para sua

casa e apreciar as novidades em

arquitetura e decoração.

Pra fechar, este ambiente tranquilo

para um quarto de bebê. 
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Por: Lisle Spinelli
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http://www.mostracasadesign.com/
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CASA DESIGN JUIZ DE 

FORA - MG

Home da familia: ambiente

automatizado.

A automação residencial está cada dia

facilitando mais a vida dos moradores.

Com a chegada de novas tecnologias,

como a automação wireless, já é

possível levar esta facilidade e

conforto para uma gama muito maior

de pessoas por evitar quebradeiras

para adequar a casa a automação.

Todas as funções encontradas neste

ambiente (luzes, projetor, lareira, som)

tem seus sistemas de controle

baseados na automação, integrando

seus acionamentos e visando sempre a

praticidade, simplicidade e

objetividade dos comandos.

Detalhe: o pufe do sofá foi

transformado em mesa de centro

cercado de duas outras mesinhas em

madeira.

Por: Lisle Spinelli

Foto: Lisle Spinelli
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Ambiente inspirado na

vocação mineira para a

produção de café.

Parede com tijolo artesal,

cômoda com a riqueza dos

barões de café, plantas e

papel de parede com ramos

são detalhes que contam um

pouco da história desta época.
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As esculturas de animais fazem parte dos 

universos da moda e da decoração, pois 

expressam personalidade e estilo criativo

Foto: Lisle Spinelli

Foto: Lisle Spinelli

CASA DESIGN JUIZ DE 

FORA - MG
Por: Lisle Spinelli
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Nada de hall de circulacao branco e sem

graça!!

Este foi transformado num delicioso espaco,

com iluminação aconchegante e fotos da

família, emolduradas e dispostas de forma

harmônica, dando um ar de verdadeira

galeria particular.

Foto: Lisle Spinelli

CASA DESIGN JUIZ DE 

FORA - MG
Por: Lisle Spinelli



Decora

Folhetim

16 Ano I – EdIção  09  – OUT/2015

Data: 18 de Setembro a 01 de Novembro

Local: Av. Pref. Mello Reis s/n, (Cond. Murilo Mendes, 10) 

Aeroporto - Minas Gerais

Ingresso: R$ 26,00 (inteira) - Mais Informações: 32 4141-3099

Funcionamento: de quarta a sábado, das 14h às 22h e domingo 

das 11h às 20h

Cozinha gourmet cosmopolitana. 

Foto: Lisle Spinelli

CASA DESIGN JUIZ DE 

FORA - MG
Por: Lisle Spinelli
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CASA DESIGN JUIZ DE 

FORA - MG
Por: Lisle Spinelli

Foto: Lisle Spinelli

Pra fechar, vejam o resgate do passado é uma

tendência forte na decoração. Podem ser

peças que existem há séculos, ou mesmo,

criadas nos agitados anos 50, 60 e 70.

Originais ou com inspiração vintage,

restauradas ou não, móveis, objetos e até

revestimentos antigos imprimem um toque de

originalidade.



Foto: Santi’s Royal Home: 

Home Styling by Santi

TENDÊNCIA 2016
Por: Canto de Cá
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Como vocês já devem saber, o Instituto Pantone divulgou a cor

tendência do verão 2016 – o Rose Quartz, para nós Rosa Quartzo. É

Este rosa bem clarinho, com tonalidade pastel, bem suave e feminino.

Me remete muito ao passado, aqueles eletrodomésticos antigos,

lembra?! É uma cor retrô.

Como estamos em Outubro e apoiamos a Campanha Outubro Rosa,

nada como falar um pouco sobre a utilização desta cor na decoração,

como também lembrar a todas as mulheres sobre a necessidade de

fazer a mamografia ,

o auto exame e se cuidar.

Tendência 2016
Por: Canto de Cá
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OUTUBRO ROSA

É uma campanha mundial para a

conscientização das mulheres

sobre a necessidade de se

prevenir contra um diagnóstico

tardio do câncer de mama.

Este movimento se iniciou na

década de 1920 nos Estados

Unidos e tem tomado força ao

longo dos últimos anos.

Eu já fiz meus exames esse ano,

e você, Já fez o seu!?

15
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Então, você deve estar se perguntando: “COMO USAR ESSA COR

NA DECORAÇÃO?!”. Essa cor realmente não é muito fácil de ser

usada, mas achei uns exemplos que podem fazer você querer aplicá-la

rapidamente no seu lar.

* PORTAS/

FACHADAS/

ÁREAS EXTERNAS
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SOFÁS*

Foto: Blog Gosto-Disto
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Foto: Casa Vogue

E
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NOS DETALHES:

MANTAS/

ALMOFADAS/

COBERTORES/

QUADROS

*
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Tendência 2016

Esta tonalidade do rosa

pode ser bem aplicada no

quarto por transmitir

tranquilidade.

Será um bom momento da

cor ultrapassar as barreiras

do gênero e colorir mais a

vida de todos..

Carolina Kerhart

Blog: www.cantodeca.com.br

www.facebook.com/cantodeca
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PROJETO DE DECORAÇÃO
Por: Mari Silva
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PROJETO DE DECORAÇÃO
Por: Mari Silva

Projeto: Claro por Mari Silva Design
Data: 05/ 2015
Local: Belém - Pará
Intervenção: Repaginação de piso, teto, iluminação e marcenaria.

O projeto da Claro foi um grande desafio na minha vida profissional. Quando

o cliente entra em contato comigo pra solicitar um projeto, logo eu imagino que

o cliente frisará as necessidades dele e deixará o restante por minha conta

(risos), mas neste caso foi diferente, o cliente apenas disse quantos

funcionários seriam, alguns pontos indispensáveis como periféricos de

informática e pontuou como muito importante: usar as cores da franquia mas

não queria que ficasse idêntica as outras franquias, gostaria de algo único e

autêntico. A loja também dispunha de um espaço para TV de canais fechados.

25Ano I – EdIção  09  – OUT/2015Decora
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PROJETO DE DECORAÇÃO
Por: Mari Silva
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Primeiramente de frente para a entrada principal coloquei o espaço somente

para a net hd tv e com poltrona e hack para que o cliente pudesse se sentir

como em casa para adquirir os pacotes oferecidos.

Para receber os clientes que necessitam de atendimento usei cadeira de

polipropileno e aço inox na tonalidade branca que integram o balcão de

atendimento de marcenaria vermelha. Coloquei longarinas vermelhas do

mesmo material das brancas para sinalizar os clientes que ficam a espera de

atendimento.



PROJETO DE DECORAÇÃO
Por: Mari Silva
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Na parede de fundo coloquei letreiro

luminoso com o nome da FRANQUIA

e no teto direcionei os spots de led

para valorizar o letreiro.

Usei cadeiras giratórias e com

suspensão a gás para o maior

conforto e ergonomia dos

funcionários, todas na tonalidade

vermelha.

Ao fundo estrategicamente localizei o

caixa para pagamentos e com ajuda

de drywall fiz um pequeno expositor

onde atrás conta com um corredor

para guardar os produtos a serem

retirados pelos clientes que somente o

funcionário/caixa tem acesso.

O projeto agradou muito ao Sr. P.

W. e infelizmente não pude

comparecer ao coquetel de

lançamento, pois tive que fazer

uma viagem para Brasília a

trabalho. Mas meu meu objetivo

principal foi alcançado: "Cliente

satisfeito é o meu sucesso!"
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A maior parte dos meus projetos é de reforma. Clientes

sem tempo para mudar as coisas e ao mesmo tempo

insatisfeitos com algo. Daí entrego e geralmente executo o

projeto .

Numa reforma tem-se que considerar quase tudo que já

existe e inovar .

Decora
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PROJETO DE REFORMA
Por: Lisle Spinelli
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Sala Antes (na página ao

lado):

Possui uma bancada em
granito dividindo
cozinha/sala. Um armário
no espaço da entrada e
muito tumulto de objetos
e eletrodomésticos.

Sala depois (figura ilustrativa

acima)

Projeto sala: a lateral da

bancada foi fechada com dry

wall, delimitando sala cozinha

com uma bancada em granito

preto com banquetas. Pendentes

foram colocados dando um

charme ao ambiente.

Revestimento papel de parede 3D e

piso em durafloor. Mesa quadrada

proporcionou mais espaço. No espaço

do vão de entrada foi projetado uma

adega espelhada.

Quando a obra for retomada,

mostraremos a execução dela.
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Meuestilodecor.com.br

DICAS DE BLOGUEIRAS
Por: Simone Collet

http://meuestilodecor.com.br/


1. Use 3 tipos de luz em todos os ambientes
2. Padronize as luminárias de teto
3. Distribua luminárias de trabalho e decorativas em pelo

menos 2 pontos de cada ambiente
4. Escolha uma peça de destaque para cada ambiente

Guia definitivo da iluminação sem gesso

Guia de luminárias

Plafon – luminária de sobrepor presa rente ao teto. Pode fornecer luz direta

ou indireta, que é quando o equipamento tem um anteparo que faz a luz

refletir para cima e não para baixo.

31Ano I – EdIção  09  – OUT/2015Decora
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Spot de sobrepor ou de trilho – este tipo de luminária de luz direta é presa

diretamente no teto, diferente do spot de embutir que precisa do rebaixo de

gesso. Pode ser uma peça única com 2, 3 ou 4 lâmpadas que podem ser

direcionadas para locais diferentes ou você pode comprar o trilho

eletrificado a metro e a quantidade de spots que quiser e montar o seu

próprio projeto.

Como usar: Em salas, cozinhas e escritórios.

Guia de luminárias



Pendente – luminária suspensa de luz direta ou indireta

Como usar: É o modelo mais flexível e pode ser usado em qualquer

ambiente como luz geral ou decorativa

Lustre ou candelabro – é um tipo de pendente, geralmente muito decorado

para diversas lâmpadas ou velas, que ficam expostas. São aqueles modelos

tradicionais de vidro ou cristal, mas hoje você já encontra modelos de

acrílico colorido.

Como usar: É tradicionalmente usado sobre mesas de jantar, no topo de

escadarias e em halls de entrada.

Guia de luminárias
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Luminária de mesa – Quando tem

cúpula são também chamadas de

abajour mas podem também ter foco

direcionável. Existem modelos com

formas esculturais que cumprem

função exclusivamente decorativa.

Como usar: As de foco direcionável

são boas opções como luz de

trabalho sobre mesas de escritório,

estudo ou cabeceira, já os abajours

são excelentes luminárias decorativas

em qualquer ambiente sobre mesas,

aparadores, racks, buffets, bares e

até cristaleiras.

Guia de luminárias

Luminárias de piso – Às vezes são

chamadas também de colunas e

como as de mesa podem ter cúpula,

foco direcionável ou uma forma

escultural.

Como usar: São uma boa opção ao

lado de sofás e poltronas quando não

há espaço para uma mesa apoiando

uma luminária de mesa. Contudo são

os modelos mais caros do mercado.

Arandela – qualquer luminária de

parede.

Como usar: Se você não se

incomoda com a fiação aparente e

quer dar uma pegada mais industrial

pra sua decoração, pode fixar

arandelas em qualquer ambiente

como luz decorativa ou de destaque.

Decora

Folhetim
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Blog Meu Estilo Decor: 

www.meuestilodecor.com.br/

Uma última orientação. Ao

escolher o equipamento leve

em consideração o tamanho

da peça em relação ao

tamanho do ambiente. Por

exemplo, se a sua sala é

retangular e o teto mede 4×3

metros, um plafon redondo de

30cm de diâmetro vai ficar

muito pequeno e perdido no

teto, sem contar que não vai

dar conta de iluminar a sala

toda. Prefira um plafon

retangular no formato da sala

ou um trilho com vários spots
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Blog: Taiane Falk
falkartedecoracao.com.br

Dicas de blogueiras

Por: Taiane Falk

Utensílios na decoração
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Utensílios 

na 

decoração

Dicas de blogueiras

Por: Taiane Falk
Pra ser prático na hora de cozinhar, muitas

cozinhas de restaurantes ou hotéis, costumam

pendurar os utensílios de cozinha em ganchos

na parede como colheres, conchas, facas e

ate as panelas, pendurados se tornam mais

práticos para serem pegos e usados, não

pode se perder tempo com gavetas e

armários.
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Dicas de blogueiras

Por: Taiane Falk

Utensílios na decoração

Bem com esse intuito muitas pessoas passaram a fazer isso na

cozinha de casa, a ideia é bacana e acho bonito quando não

tem muito exagero. Tem gente que começa a pendurar tudo e

não é legal.
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Dicas de blogueiras

Por: Taiane Falk

Digo isso porque se você não é de

manter a cozinha sempre limpa,

esses utensílios podem ficar com

poeira e antes de usar você terá que

lavar, além que tirar a poeira é pra

prevenir, pois algum bichinho pode ter

passado por ele.

Mas mesmo com essas coisas

contras, ele ainda continua sendo

uma pratica legal de usar, só tem

que ter organização com os itens.

Se tem vontade de usar vale a

pena arriscar.



Decora

Folhetim

40 Ano I – EdIção  09  – OUT/2015

Dicas de blogueiras
Por: Chatas pra decorar

Aprenda a  fazer um terrário
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Dicas de blogueiras
Por: Chatas pra decorar

Se você mora num apartamento e

morre de vontade de ter um jardim,

mas o espaço não colabora… Bom,

estamos aqui pra ajudar, né? É bem

fácil e simples resolver seu problema,

basta fazer um terrário!

O terrário nada mais é do que um

mini jardim dentro de um recipiente

de vidro. É uma ótima opção para

quem tem pouco espaço e não tem

tempo de cuidar das plantinhas,

porque, dependendo da espécie que

você escolher, basta regá-las uma

vez por semana e pronto!

Para você fazer um terrário é muito 

simples, você irá precisar de:

• Um recipiente de vidro (no formato 

de sua preferência);

• Terra;

• Cascas de pinus ou pedras;

• Três ou quatro mudas com plantas 

menores que o pote;

• Um objeto para decorar (opcional).

Aprenda a  fazer

um terrário
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Aprenda a  fazer um terrário
Por: Chatas pra decorar

1

2

Comece despejando um pouco
de terra no pote, criando um
certo desnível na superfície,
isso vai dar um efeito legal no
visual do seu terrário.

O próximo passo é plantar as
mudas, tenha paciência nessa
etapa, pois ajeitar as mudas no
recipiente pode não ser uma
tarefa fácil. Escolhemos as
espécies suculentas e cactos
pela facilidade de adaptação e
pela manutenção simples, mas
nada impede que você escolha
outras espécies. Nossa opção
foi feita por falta de tempo de
regar as plantinhas mesmo
rsrs.
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Dicas de blogueiras
Por: Chatas pra decorar

3

Para dar um suporte as mudas já

plantadas, coloque umas cascas ou

pedras, assim elas irão ficar firmes!

Logo em seguida, jogue as cascas

ou pedras onde aparecer terra. A

ideia é não apareça terra por cima,

somente abaixo de todo o arranjo.

4

Nesta última etapa, colocamos o

restante dos detalhes.

E para você ficar com mais vontade

de fazer um terrário, fizemos mais

um para você se inspirar nas fotos

a seguir:
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Aprenda a  fazer um terrário

Colocando um efeite de brinquedo

Colocando um efeite de cãozinho

Finalizado 01

Finalizado 01 vista de cima

Blog: Chatas pra decorar
chataspradecorar.com.br/
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Finalizando o terrário

Blog: Chatas pra decorar
chataspradecorar.com.br/

Veja como fica em uma sala decorada. 
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DIY – Faça você mesmo

Por: Darlene Bertolini

Abajur de madeira

Quer saber como fazer este

abajur de madeira? Ficou bem

legal no quarto né ? Vem ver

como faz e do que você vai

precisar
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Blog: E aí? Vamos decorar?
http://eaivamosdecorar.com

MATERIAIS

Materiais para a parte elétrica. 

 2m de Fio branco 

 Soquete para pendente Branco

 Flecha

 Interruptor

 Uma lâmpada

 Tinta spray na cor que você preferir

 Materiais para o “corpo” do abajur

 Ripas de Pinus com 2 cm de 

espessura.

 Um parafuso francês de 7cm

 Tinta na cor que você preferir

 Cola Branca e parafusos

DIY – Faça você mesmo
Por: Darlene Bertolini

Passo a passo

1º Passo:

Pintar o fio, soquete, interruptor

e a flecha na cor que você

preferir.

Enquanto essa parte seca

faremos a outra parte do abajur.

2º Passo: 

Cortar ripas de pinus com 

espessura de 2 cm, nos seguintes 

tamanhos:

3 ripas de 30 x 5 cm - Peça "A"

1 ripa de 6 x 5 cm - Peça "B"

1 ripa de 30 x 8 cm - Peça "C"

3º Passo: 

Cortar duas ripas "A" e a ripa "B" 

em um dos lados, dois centímetros 

na diagonal.
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DIY – Faça você mesmo
Por: Darlene Bertolini

Passo a passo

4º Passo:

Lixar todas as peças com uma 

lixa número 100.

5º Passo:

Montagem do corpo do abajur:

Unir as três peças cortadas na 

diagonal na seguinte ordem, "A" 

"B" "A", com cola branca e um 

parafuso em cada lado.

6º Passo:

Fazer um furo atravessando o 

corpo do abajur um pouco acima 

dos parafusos colocados para unir 

as três partes, aqui eu usei a brica 

número 8 para conseguir 

posteriormente passar o fio por 

ele.

7º Passo:

Aparafusar o corpo com a base, 

utilizando novamente parafuso e cola, 

lembrando de alinhar ele na parte de 

trás para ficar mais harmonioso.

8º Passo:

Fazer a furação na parte de cima 

do corpo do abajur a mais ou 

menos 4 cm da parte de cima 

dele, com broca número 6 para 

passar um parafuso francês com 7 

cm, esse parafuso por ter uma 

borboleta vai te permitir afrouxar 

ele e ajustar o braço da maneira 

que você preferir.
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Blog: E aí? Vamos decorar?
http://eaivamosdecorar.com

DIY – Faça você mesmo
Por: Darlene Bertolini

Passo a passo

9º Passo:
Furar a última peça "A" com 
um furo de broca número 8 
de cada lado mais ou menos 
há 1,5 cm da extremidade.  
E em um dos lados a 5 cm 
fazer um furo com a broca 
número 6 para passar o 
parafuso francês e fixar o 
braço na base.

10º Passo:
Pintar ele nas cores que você 
preferir, montar o braço com o 
resto do abajur, utilizando o 
parafuso francês, passar o fio 
nos furos da forma que você 
achar melhor, fazer a parte 
elétrica e pronto, seu abajur 
novo esta pronto para ser 
usado. 
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ARTESANATO
Por: Rafaella
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ARTESANATO
Por: Rafaella
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O Folhetim Decora sempre busca por matérias sobre eventos, projetos,

faça você mesmo que membros do grupo estão atuando ou atuaram.

Estas matérias são feitas com muito carinho e até mesmo os posts que

são sugeridos. Este espaço é pra agradecer todos aqueles que

participaram das matérias e nos deram sugestões ou fotos para que

fosse realizado.

Obrigada !
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/Decoração é o que a gente ama (whatsapp) 

Decora

Folhetim

ANO 1 – EDIÇÃO 9 – OUT/2015

Inscreva-se no nosso grupo: 

Siga-nos:

@grupodecoracao

Contato:

decoracaogrupo@gmail.com


