Feiras mostram lançamentos para decoração
Carla Machado
Na última semana, quatro feiras — Craft Design, Paralela Gift, Abup Show e Gift Fair—voltadas
a utilidades domésticas, presentes e design movimentaram o setor de decoração e
apresentaram as tendências de 2012 para o lar.
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O Shopping News selecionou algumas das novidades que devem chegar, em breve, no
mercado e prometem deixar a casa com ar mais elegante e charmoso com peças que vão do
retrô ao moderno, sem perder o toque lúdico e funcional.
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Para começar, a Paralela Gift não poupou em inovação, criatividade e design. Dentre os
produtos apresentados está a Poltrona Farroupilha, do Notus Studio. Feita em madeira
certificada com assento em manta com costura matelassê de tecido reciclado, a peça está
disponível nas dimensões de 90 cm x 85 cm x 52 cm e pode ser adquirida por R$3.080.
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Levar as plantas para dentro de casa ficará mais interessante com os vasos de cabeça para
baixo da marca Boskke, que nesta edição da feira apresentou o modelo de plástico de
polipropileno nas medidas de 19cm de altura x 14cm de diâmetro ao preço que varia entre R$
200 e R$230.
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Charme e autenticidade na hora de servir à mesa podem ser conferidos com os pratos e bowls
de cerâmica de alta temperatura, da marca Par Cerâmica. O destaque fica por conta da
aplicação de esmalte e decalque produzido a partir de desenhos feitos à mão. O bowl com
12cm de diâmetro, por 6cm de altura sai por R$ 39,00 (cada) e o prato, com 20cm de
diâmetro, custa R$45,00(cada).
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Na Abup Show não faltaram lançamentos com muito charme e sofisticação para decorar salas
e quartos, a exemplo das caixas organizadoras "Script", para várias finalidades, da GS
Internacional. O conjunto contém duas peças com motivos de "placas de carro" e "palavras".
São fabricadas em MDF e forradas com PVC. O preço sugerido é de R$ 96.

st
e

ar

tig

o

Outro destaque foram os produtos expostos da Casa Bonita como, por exemplo, o "Relógio de
Parede" da marca Creativeco-op. Criativa. É um misto de relógio e quadro pintado na madeira
com medida de 72 cm altura x 45 largura. A aplicação do relógio é da coleção da artista
plástica americana Kelly Rae Roberts. Preço sugerido: R$480,00.
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Para a cozinha, a dica é o escorredor de Pratos feito de Bambu Quioto, da Welf, dobrável. A
peça mede 45 x 37 x 23 cm (aberta), e custa R$165.
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Sofisticação e praticidade é o que promete a "Champanheira Bottega" totalmente em aço inox
ou com acabamento em prata, da Riva. Própria para momentos especiais, a peça é polida à
mão, tem capacidade para oito garrafas e Relógio de Parede, com aplicação da artista plástica
Kelly Rae Roberts, nas medida de 72 cm altura x 45 largura, da Creativeco-op, à venda na
Casa Bonita traz como diferencial um suporte removível no seu entorno para o apoio de até 12
taças. Os preços sugeridos são: R$ 592 (aço inoxidável) eR$787 (acabamento em prata).

Dentre as novidades de aparelhos de jantar está o conjunto "Zebra", da Biona Cerâmica.
Inspirado na natureza selvagem da Africa, as peças possuem listras grossas e finas, como as
que caracterizam o corpo do animal. Os jogos estão disponíveis nas opções: 20 peças
(R$127,50)ou30peças(192,10).
AmarcaNadir Figueiredo apresentou a linha de pratos Opaline. O produto combina a cor branca
e o brilho intenso da porcelana com a resistência e leveza do vidro, o resultado é maior vida
útil às peças, que possuem três versões: Pétala com pratos rasos, de sopa e sobremesa; Menu

prato raso, fundo e de sobremesa; e a linha Blanc, ideal para restaurantes. Preço sugerido: de
R$5 a R$ 10 (cada).
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O azul que invadiu as passarelas da moda, também marcou presença nos artigos para o lar.
Essa foi uma das novidades da Iramontina, que lançou a Panela Lyon. A linha, composta por
caçarolas, bistequeiras e frigideiras com tampa, possui o sistema de Multicozimento, que
funciona como forno sobre o fogão para assar ou descongelar alimentos. Além do azul, as
peças estão disponíveis nas cores preta, dourada, amarela, púrpura e vermelho. Preço: sob
consulta.
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Com a lei da "sacolinha descartável", as Eco Bags se tornaram indispensáveis. Nesse caso, a
dica é Pocket Bage, da Carpie Diem. Com dupla funcionaliade a pequena bolsinha, que parece
porta níquel, se transforma em sacola de nylon impermeável, com medidas de 35 x40. Preço
sugerido: R$38.

Fonte: DCI, São Paulo, 9 mar. 2012, Shopping News, p. 9.

