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Casa
DÉCOR EM ALTA
Até o dia 9 de setembro, 
Rio sedia a 15ª edição 
do evento de decoração 
Morar Mais por Menos, no 
Casa Shopping, na Barra 
da Tijuca (página 2). 

Cantinhos DOs PAPAis 
Especialistas dão dicas para criar uma decoração com atmosfera 
masculina. Há ainda opções de produtos para ornamentar o lar

Decorar a casa do jeiti-
nho que os pais gostam 
deixa o ambiente mais 

agradável e com mais cara de 
lar para eles. Às vezes, na hora 
de enfeitar o espaço, acabam 
se esquecendo de destacar 
suas preferências no mobi-
liário e nos objetos. E, com 
isso, os cômodos não refletem 
a personalidade deles. Mas 
nada que não se resolva com 
uma boa arrumação. Para 
isso, especialistas separaram 
dicas para os pais casados e 
também para os solteiros or-
ganizarem a residência.

Antes de iniciar a reforma, 
é preciso entender o momento 
desse homem. Por exemplo, 
no caso de um pai solteiro, é 
mais comum a característica 
de receber amigos em casa e 
também ter um quarto para a 
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visita do filho ou da filha. Des-
sa forma, na decoração pre-
valece mais espaço na área 
social, com televisão grande e 
um bar. Os quartos, nesse per-
fil, podem ser menores.

PARA Os CAsADOs
Já para os pais casados, é im-
portante saber dividir os es-
paços de ornamentação com 
a esposa. É importante ter 
um equilíbrio entre os dois, 
para cada um ter a identida-
de dentro de casa.

Boa parte dos homens gos-
ta de uma decoração mais só-
bria e moderna. E, também, 
de um espaço bem prático. 
Pensando nisso, é preferível 
focar em uma paleta de co-
res mais fechadas e mono-
cromáticas, como os tons de 
cinza, preto, marrom e café 
para as cores do ambiente. 
“Nessa combinação, apenas 
alguns pontos de cores mais 

onde encontrar

 NPara os papais que preten-
dem decorar a casa ou mesmo 
os filhos pensando em como 
presenteá-los no Dia dos Pais, 
é possível encontrar opções de 
diversos gostos. os consumi-
dores podem pensar em ad-
quirir peças para os homens 
que curtem ornamentação 
para o bar, artigos que desta-
cam frases carinhosas para 
eles, entre outros. 

na imaginarium, por exem-
plo, é possível encontrar porta 

rolhas e tampinhas por R$ 199,90 
e luminária LED ‘Bar ’ por R$ 
169,90. na loja Fricote, os filhos 
podem presentear os pais com di-
versas peças de decoração da co-
leção ‘Pai herói!’, como caneca por 
R$ 40, conjunto de dois copos por 
R$ 39 e almofada por R$ 58, além 
da almofada ‘Pai, eu continuo 
aprendendo com você’ por R$ 58. 

no site do supermercado Extra, 
é possível encontrar mesa de canto 
por R$ 81,50 até R$279,90. E, no 
Ponto Frio online, o consumidor 

fortes dentro do cômodo. 
Mas tudo sem exageros”, es-
clarece a arquiteta Ieda Kor-
man, da Korman Arquiteta.

Com relação ao mobiliá-
rio, a composição dos obje-
tos reflete na utilização de 
ambientes com menos itens 
possíveis, dando mais enfo-
que, por exemplo, aos qua-
dros. “O homem é adepto 
de uma ornamentação mais 
prática. Porém, sem perder o 
charme. Por exemplo, a de-
coração masculina traz me-
nos prateleiras e não é adep-
ta de tantos objetos peque-
nos”, afirma Ieda. Segundo 
a arquiteta Cristiane Schia-
voni, do Cristiane Schiavo-
ni Arquitetura e Interiores, 
os homens gostam bastante 
e até se preocupam com de-
coração que envolva eletrô-
nicos. “Um projeto para eles 
atualmente está muito ligado 
à tecnologia”, explica.

pode também pensar em peças 
para o bar, como o quadro porta 
rolhas por R$ 34,90, adega em 
madeira de seis garrafas por 
R$130 e outra opção de adega 
para armazenar nove garrafas 
por R$259,90.

na Americanas.com, é pos-
sível encontrar almofada ‘Bom 
Pai’ por R$ 14,90 e bar carrinho 
por R$ 413,62. Já no Submari-
no, conjunto de dois copos e 
uma garrafa em formato de 
crânio sai por R$ 79,90.

No site do Pontofrio, adega 
decorativa para nove 
garrafas sai por R$259,90

No site do supermercado 
Extra, quadro porta rolhas sai 
por R$ 34,90 

Luminária led bar custa R$ 169,90, da loja 
Imaginarium

Mesa de canto custa 
R$ 81,50, do site do 

supermercado Extra 

Na loja Fricote, consumidor 
encontra caneca reta ‘Pai 

herói!’ por R$ 40

No site 
Submarino, 
conjunto de 
dois copos e 
uma garrafa  
em formato 
de crânio sai 
por R$ 79,90

FotoS DivuLgAção

Homens preferem cores mais fechadas e ambientes 
monocromáticos, como tons de cinza, preto, marrom e café

ESTACIONAMENTO
GRÁTIS EM TODAS

AS LOJAS.(3)

(1)Pagamento em até 10x sem juros, parcela mínima
de R$50,00. (2)Parcelamento em até 24X fixas

no carnê, com taxa de juros de 6,5% a.m. sujeito
a aprovação de crédito pela financeira. Traga

comprovante de residência e renda, identidade
e CPF. (3)Estacionamento grátis somente para
compras acima de R$20,00. (1/2/3) Preço e
promoção com validade até 09/08/2018 ou
término de estoque, o que ocorrer primeiro.

SEM JUROS
10X

NOS CARTÕES
DE CRÉDITO

INCLUSIVE OS
PRODUTOS
ANUNCIADOS

COM PARCELA
MÍNIMA DE R$50,00

(2)

Compra mínima de R$200,00

24X
Compra mínima de R$200,00

PAGAMENTO
NO CARNÊ
EM ATÉ

FINANCIAMENTO
PELA

Exceto cimento

www.chatuba.com.br

· NILÓPOLIS
· NOVA IGUAÇU
· SANTA CRUZ
· REALENGO
· JACAREPAGUÁ
· VIA DUTRA

(1)

Porcelanato
Esmaltado
52x52cm Extra
Ref.:Piemonte Bege R$26,90

m2


