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CASA COR ES

Tudo azul nos novos projetos de decoração
Cor volta a brilhar nos
ambientes. Saiba como
acertar a mão ao
escolher as tonalidades

Seestápensandoemmu-
dar as cores de casa, saiba
queostonsdeazulsãoaten-
dênciadomomento.Acoré
idealparaquembuscatran-
quilidade e inspiração, mas
é preciso saber dosar.

Na Casa Cor ES 2016,
que está aberta à visitação
até o próximo dia 8, o azul
está presente em diversos
ambientes. Principalmente,
os tons mais fechados, que
lembram a tinta de caneta.

“O azul é uma cor que
acalma, mas em exagero
podedeprimir.Porissoéim-

portanteescolher tonsmais
vibrantes, que lembram o
mar e mesclar com a cores
certas”, afirma Luciana Vei-
ga, uma das responsáveis
pelo Espaço de Estudos da
Casa Cor ES.

Junto com Gabriela
GreppeeRaquelMello,aar-
quiteta escolheu uma obra
de arte com predominância
do azul índigo, que se asse-
melha ao azul royal. A cor
tambémfoiaplicadaemmó-
veis,notetoeemoutrapeça
de arte, no fim do corredor.

“O destaque é a obra de
arte,asaplicaçõesnorestan-
tedoambientesãolembran-
ças, um link. No restante do
espaço as cores neutras pre-
dominam”, ressalta.

Outro profissional que
lançou mão do azul foi Ge-
raldo Lino, no Coquetel
LoungeBar.Oarquitetomis-
turou alguns tons da cor,
comdestaqueparaoturque-
saeo royal. “Misturar tonsé
completamente permitido,
mas é importante que eles
conversem entre si. No meu
ambiente apostei nos teci-
dos para fazer este link”.

GeraldoLinodizqueaes-
tratégiadecombinarosqua-
dros com os móveis é pren-
der a atenção no primeiro
olhar.“Umaobradeartepre-
cisa impressionar, não é ne-
cessário combinar. Mas se a
intenção é ser marcante po-
de serumaboasaída repetir
cores”. (Paula Gama)
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No Coquetel Louge Bar, as obras de arte reforçam as principais cores do projeto

PRATICIDADE

Automatizar a casa
ficou mais fácil e barato
Sem a necessidade
de quebrar paredes e
instalar fios, a tecnologia
ficou mais acessível

PAULA GAMA
plidoino@redegazeta.com.br

Controlar luzes, eletrodo-
mésticos e cortinas pelo
tablet ou smartphone de
onde você estiver deixou
de ser um sonho impossí-
vel há alguns anos. Mas se
a automação residencial
ainda era considerada ar-
tigo de luxo e mais indica-
daparaimóveisnovos,ho-
je, está mais acessível e
funcional.

No passado, para auto-
matizar uma casa era ne-
cessário prepará-la para
receber o cabeamento.
“Precisava quebrar todas
paredes para passar a fia-
ção. Hoje, com a tecnolo-
gia Wi-Fi, basta instalar os
aparelhos. Isso deixa o
processomuitomaisbara-
to e rápido”, afirma Liane
Destefani, arquiteta.

Outra vantagem cita-
da pela arquiteta é a pos-
sibilidade de levar os
equipamentos para ou-
tro imóvel, caso a família
resolva se mudar. No sis-
tema antigo todo o inves-
timento ficava para trás,
era preciso encontrar um
compradordispostoapa-
gar pela tecnologia.

Deacordocomodiretor
da IHouse, empresa espe-

cializada em automação,
Sérgio Corriglian, para
imóveis que possuem for-
ro de gesso o processo é
aindamaissimples.“Colo-
camos o módulo no inte-
rior do gesso e o restante
funciona sem fio. Em um
teto comum, precisamos
apenas instalar caixas pa-
ra acomodar o equipa-
mento”, afirma Sérgio.

VALOR
O custo inicial de uma

automação, segundo o di-
retor, é de R$ 4.800,00 de
equipamentos mais 20%
paraainstalação.“Esteva-

lor corresponde a uma sa-
la de estar equipada com
Home Theather. Será pos-
sível controlar quatro sis-
temas de iluminação e to-
dos os aparelhos eletrôni-
cos do espaço. A maior
parte das pessoas começa
por aí”, informa.

Se a intenção é equipar
todo o apartamento será
preciso desembolsar de
R$ 50 mil a R$ 100 mil. “O
menor valor é pensando
em um imóvel de 300 m2.
Percebemos que em uni-
dades de médio padrão a
automação ainda é vista
como algo supérfluo, mas

em imóveis de luxo é ne-
cessário. Não é fácil con-
trolar todos os aparelhos e
iluminação de uma casa
grande”, avalia Sérgio.

A arquiteta Liane acre-
ditaquedentrodealguns
anos os sistemas de auto-
mação serão tão popula-
res que toda família terá
o seu. “Quase todos os
aparelhos de nossas ca-
sas possuem sinal wi-fi.
Com o tempo, isso será
maior e também ficará
mais acessível. Já não há
mais custo com refor-
mas, em breve a comodi-
dade irá se popularizar”.

DIVULGAÇÃO

O sistema, atualmente, pode ser acessado por meio da internet Wi-Fi

CONDOMÍNIO

Saiba as regras
para o uso de
espaços comuns
A reserva de salões
de festa ou gourmet
deve respeitar o
regimento interno

As áreas de lazer estão
cada dia mais solicitadas
nos prédios. Buscando
mais segurança e comodi-
dade, os moradores têm
utilizado maisos salões de
festa, os espaços gourmet
e as churrasqueiras para
reuniões com os amigos.

Com o aumento da de-
manda, surgemdúvidas so-
bre as regras de uso desses
espaços. É no regimento in-
terno que está especificado
comocadaáreadeveseruti-
lizada. Está documentado,
por exemplo, se haverá co-
brança de taxa para a reser-
va. “Cobrar uma taxa para
limpeza é o usual. Quem
usouretiraexcesso,eocon-
domínio faz a limpeza mi-
nuciosa. Mas também é co-
mum embutir na cobrança

taxa de uso do ar-condicio-
nado, louças e outros itens
dolocal”,afirmaopresiden-
te do Sindicato Patronal de
EmpresasdeAdministração
de Condomínio (Sipces),
Cyro Bach Monteiro.

Cada apartamento, em
geral, tem direito a um nú-
mero de reservas por ano, a
menos que as instalações
não sejam muito solicita-
das. “Tambéméimportante
lembrarqueomoradorpre-
cisamarcarcomantecedên-
cia e estar com a cota con-
dominial em dia. O inadim-
plentesótemdireitodeusar
esses espaços depois de fa-
zer negociação da dívida”,
ressalta o diretor do Núcleo
de Administradoras da As-
sociação de Empresas do
Mercado Imobiliário (Ade-
mi-ES), Glauco Marinho.

A listadeconvidadosde-
verespeitaracapacidadedo
espaço, determinada nos
documentos condominiais.
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Capacidade do local precisa ser considerada na lista


