
Novas técnicas dão 
adeus às toucas e 
ao papel alumínio e 
tornam a coloração 
dos cabelos mais 
rápida, moderna e 
natural. E o que é 
melhor, sem mechas 
marcadas, como 
determina a estação

CAMPINAS 7 DE DEZEMBRO DE 2014

CORREIO POPULAR

_MUNDO ANIMAL: de atenção médica a tratamentos de beleza, o mercado pet 
cuida cada vez melhor dos bichinhos de estimação que tornam a vida mais alegre

_NATAL: não deixe para a última hora; é fácil montar uma mesa natalina 
com tudo o que a data pede e receber a família em clima de confraternização

Reinvenção 
das luzes

Reinvenção 
das luzes
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Pode apostar!

_Cores típicas da data: 

vermelho, verde e 

dourado

_Elementos natalinos: 

pinhas, tuias e flores 

secas

_Utensílios da casa: 

bowls podem ser 

preenchidos com pinhas 

e outros elementos 

típicos da época e 

virarem belos enfeites

dica é comprar pequenas tuias e colo-
cá-las no centro da mesa. Detalhes com 
pinhas também ficam legais”, sugeriu. 
Defensora do “menos é mais”, na mesa 
preparada para o workshop ela utilizou 
um jogo americano com estampa de toile 
de jouy com características campestres e 
flores naturais no centro, para dar vida 
à composição. Por ser uma ocasião que 
pede requinte, a expert apostou bastante 
em peças de prata e cristal, além de talhe-
res com cabos de madrepérola.

O jogo de jantar de porcelana Noritake, 
com pratos com filetes de ouro, comple-
tou a produção. “É importante dizer que 
esse tipo de louça não é para ser usado 
apenas nessas ocasiões. É sempre possí-
vel usar uma louça bonita. Tudo depende 
do restante da decoração. É uma questão 
de sensibilidade”, opinou a blogueira. 
Além da mesa assinada por Thaís, outras 
três (duas para o Natal e uma para o Ano 
Novo) foram elaboradas para inspirar 
quem vai abrir as portas de casa durante 
as festas que se aproximam.

Também assinada pela 
Cambuí Store, esta sugestão 
tem um quê de brasilidade, 
com predomínio de verde, 
cru e tons amadeirados

Na decoração para o 
Réveillon, sobressaem
o branco e o dourado,
numa referência aos
desejos para o novo ano

A mesa natalina decorada 
pela equipe da loja trouxe 
à tona o clima de festa em 
família, com muita cor e 
elementos lúdicos

Décor inspirada

As flores naturais 
usadas como
centro  de mesa dão 
sofisticação extra e 
alegram a composição
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Decoração: blogueira dá dicas para 
montar uma bela mesa, digna de 
receber a família e os amigos para 
celebrar o Natal

“Nessas datas, acredito que o 
mais bacana é ir atrás das cores. 
Gosto muito de verde, vermelho 
e dourado para o Natal” 
Thaís Senna, blogueira

Guardanapo bordado com motivos 
natalinos e jogo americano com
estampa de toile de jouy (inspiração 
campestre) dão um toque de leveza Como se trata de um jantar festivo, taças, 

cristais e objetos em prata, sinônimos de 
requinte, também são bem-vindos

O rústico da pinha faz um 
charmoso contraste com a 
delicadeza dos talheres
com cabos em madrepérola

A
esta altura do calendário, Papais Noéis, bonecos de 
neve, guirlandas e árvores cheias de bolas e luzes já to-
mam conta dos lares. Mas quem vai receber a família 
em casa para a ceia de Natal tem ainda uma questão 
de ordem decorativa a resolver: a mesa. Como, afinal, 
montar uma mesa que acompanhe o clima festivo, que 

seja elegante e sofisticada na medida para a confraternização? À fren-
te do blog Vamos Receber, Thaís Senna apresentou em um workshop 
em Campinas ideias criativas para a ocasião – e, melhor ainda, que 
não sufocam o orçamento. “Nessas datas, acredito que o mais bacana 
é ir atrás das cores. Eu, por exemplo, gosto muito de verde, verme-
lho e dourado para o Natal. O branco é outra boa opção”, comentou a 
blogueira, durante evento realizado na Cambuí Store e que teve como 
estrelas as porcelanas da Noritake. 

De acordo com Thaís, não é necessário gastar mais do que o bol-
so permite para ter uma decoração requintada e de bom gosto. “Uma 

Thaís Jorge thais.jorge@rac.com.br




