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CAROLINA DURÃES &
JADSON OSÓRIO  
PARA O CASA & DECORAÇÃO

Tipo de estampa muito u-
sada na decoração, as lis-

tras aparecem em todo canto:
papéis de parede, tecidos, re-
vestimentos, móveis e aces-
sórios e servem para um
muitos fins. Nunca saíram de
moda. Passeiam pelo estilo
clássico, têm passe livre à bei-
ra-mar, alegram qualquer
ambiente.

Com um pouco de imagi-
nação, as listras renovam
pequenos e grandes espaços,
do lavabo à suíte, do living à
varanda. Outra vantagem do
recurso é sua versatilidade
no design de interiores. Lis-
tras combinam com quase to-
das as estampas. Florais e
geométricos estão entre os
preferidos para elaborar uma
composição harmônica.

A acadêmica de Design
de Interiores, Alícia Melo,
destaca que o listrado nunca
sai de moda. Alícia, que, a-
lém de estudar design, tra-
balha numa loja de decora-
ção, e elenca várias utilida-
des dos móveis e objetos
listrados para a casa. “Cor-
tinas, persianas, papéis de
parede, estofados e outros
acessórios listrados dão am-
plitude aos ambientes. As

litras são capazes de trans-
formar qualquer espaço,
deixando-o mais bonitos e
amplo”, descreve.

Os desenhos das listras a-
parecem em variados motivos
– horizontais, diagonais, ver-
ticais- e de todas as cores –

roxo, vermelho, rosa, mar-
rom, preto... Sempre combi-
nando com o bom gosto e
charme de cada ambiente.
Versáteis, flexíveis e muito
poderosas, as listras embe-
lezam, decoram e deixam
sua casa de vez na linha.

POLTRONA
Olha que coisa mais fofa essa Poltrona Molize

Cuore. Ela é composta de minicorações, que
mudam as tonalidades, ou seja, não existem
poltronas idênticas, pois são feitas artesanal-
mente e a composição final varia.

SABONETES  
Quer deixar o seu banheiro mais bonito e

cheiroso?. Nada melhor para decorar este
ambiente tão frequentado por todos com lindos
sabonetes artesanais. Além de enfeitar, é cla-
ro, perfumam e podem ser usados para trata-
mento de pele, basta escolher. Use sua criati-
vidade, principalmente no banheiro destinado
às visitas.

SABONETES
E por

falar
em sa-
bone-
tes, pa-
ra o dia
dos na-

morados, a Natura
traz mais uma vez o
conceito “Feliz você e
eu” e faz um convite
para emocionar o companheiro, renovando a surpresa, pre-
servando o frio na barriga. São treze opções de presentes.
Uma delas é uma caixa com seis sabonetes sortidos, nas ver-
sões exclusivas morango, amora e framboesa.

FLORES  
Quer deixar sua casa mais bonita? Espalhe flores pela casa.

Nessa época do ano, não é tão quente e as plantas resistem
bem mais. Você vai ver como os ambientes vão ganhar vida
e colorido. Sem contar o cheirinho que fica no ar. Os lírios dei-
xam o espaço perfumado.

LIMPO  
Limpe o guarda-roupa com um pano umedecido numa mistu-

ra de água com vinagre branco, isso vai deixar seu armário das
roupas limpo do mofo e livre de
cheiros. Sabe como é época
de chuva, existe uma maior
probabilidade de aparecimen-
to de mofo.    

LILIANE
PEDROSA

O listrado nunca sai de moda e por isso mesmo é que ele é a grande apos-
ta dos profissionais de Designer de Interiores para transformar os espaços
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O poder do listrado
NA DECORAÇÃO

PAREDES | O listrado deve ser usado na parede principal 

Os desenhos das lis-
tras aparecem em
variados motivos –
horizontais, diago-
nais, verticais- e de
todas as cores
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