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Decoração e Interiores

.Hoje
EM

DIA

PARA ANUNCIAR
LIGUE 3236-8001

MaisharmonianoAno
Novocomofengshui

CONSTRUIR IMÓVEIS

(CR10783) Prédio novo c/
elev., fach. semi-revest., 4
and. sendo 7 unid. p/ andar,
2 qts., sala 2 ambs., coz.,
bho. soc., 2 vagas cob. e livre sob pilotis. Terraço livre
c/ vista definit., R$
305.292,00. 3484-7310.
www.redeimvista.com.br/
vendas@construirimoveis.com.br PJ 3131.

Especialista dá dicas que ajudam a criar um ambiente bonito e com energia positiva
FOTOS LUCÍMARA STRADA,

ALÍPIO DE
MELO

2 QUARTOS
PLANTÃO IMÓVEIS

(9737) Ap. 2 qts., sala ampla, banho soc., sala c/
banc. granito, coz. americana, vaga demarcada, excel.
localiz. R$ 130 mil. 34983877. www.plantaoimoveis.com.br PJ 2957.

3 QUARTOS
ARIANE IMÓVEIS

(AI788) Linda casa c/ ótima
localiz., tab. corrida, sala TV,
sala, copa 2 ambs., 3 qts. c/
arm., sendo 1 suíte c/ banc.
gran. e arm., bho. soc. c/ box
blindex, coz. c/ arm. banc.,
gar. p/ 5 carros sendo 3 cob.
e 2 descob., DCE, ar. serv. e
bho., jardim. R$ 550 mil.
3274-3211. www.arianeimoveis.com.br PJ 1599.

JOÃO HENRIQUE

(ER786V) Casa 3 qts., suíte,
var., sala 2 ambs., coz. c/
arms., dce, esp. gourmet,
pisc., 3 lojas de rua. Ótima
localização. 2514-5575.
Creci 19200.

BAIRRO DA
GRAÇA
2 QUARTOS
LEONARDO LAKTIM

(10372) Oportunidade, apto. 2 qts., suite, sala, banho
soc., coz. ampla, 1 vaga,
pisc., salão festas, churrasq., vista def., imperdível,
R$ 235 mil. 3424-7516/
9953-2240. www.laktim.com.br PJ 3209.

3 QUARTOS
IMOTEC

(9547) Casa, excel. local,
lote 315m 2 , 3 qts., sala,
coz. arm., 1 vaga, ac. apto.
menor valor. 2526-0707.
www.imotecamil.com.br PJ
3777.

BANDEIRANTES
3 QUARTOS

LEONARDO LAKTIM

Mudar a posição dos móveis pode ajudar a maximizar as energias do ambiente; sofá de frente para a porta recebe os bons fluidos
DIVULGAÇÃO

ROSILDO MENDES
REPÓRTER

Para começar 2011comopé direito, após as festas de final de ano,
muitas pessoas dependuram cristais pela casa, trocam a cor das paredes, limpam a casa ou mudam a
posição dos móveis. Segundo a
consultoraholísticaLucímaraStrada, tudo isso é parte do feng shui,
técnica oriental que mostra como
pequenasmudançasfísicas ocasionam grandes transformações no
dia adiadas pessoas.
A especialista em feng shui
diz que, terminado o período de
festas, é fundamental que se faça
uma limpeza física para receber o
novo ano, lembrando que a troca
de energia é maior nesta época,
por isso é o melhor momento para renová-la, principalmente a
que circula na residência. De acordo com ela, a frase “ano novo, vida nova” deveria sair do discurso
e entrar na casa e na vida das pessoas, definitivamente: “Nada melhor que após as comemorações
um ambiente limpo e organizado, em casa e no trabalho”.
Lucímara defende que é preciso entender que tudo na vida exterior se reflete na interior, destacando que a casa, especialmente,
é a manifestação do seu eu interior. Inversamente, continua a
consultora, a casa influencia o
morador em todos os aspectos,
desde a estrutura física, ou seja, a
forma como ela foi construída,
até um simples adorno.
A maioria, alerta a especialista,
não tem noção da influência que
os espaços exercem sobre a vida
pessoal e profissional e que as própriaspessoas podemfacilitar oudificultar o progresso sem imaginar
que, inconscientemente, reagem à
forma pela qual estão sendo afetadas. Feng shui, explica Lucímara,
significa vento e água, na tradução
literal, e o seu principal objetivo é
proporcionar o viver em harmonia
com o ambiente. Essa arte não se
resume à decoração de interiores e
não se trata de crença, mas da observaçãodanatureza.Oideal,ensina ela, para identificar os pontos
críticos da casa, é o morador entrar
como se fosse visitante. Assim, ele
conseguiriaperceber onde estádesarrumado e se há excesso de móveisem cada um dosambientes.
A especialista reconhece que
é inegável que um ambiente decorado com bom gosto causa sensação de conforto. Por que isso ocor-

Objetos cuidadosamente colocados podem levar à conexão com metas
re? Alguns, segundo Lucímara
Strada, dizem que é a busca do ser
humano pelo belo, mas o feng
shui atribui esse bem-estar à forma como energias opostas (Yin e
Yang) se distribuem e circulam
pelo ambiente.

Técnica conduz a pessoa ao
sucesso pessoal e profissional
Dessa forma, orienta ela, o segredo está em harmonizar essa
energia por toda a casa, conduzindo a pessoa à felicidade e ao sucesso na vida pessoal e profissional.
“A arte do feng shui é canalizar
boas vibrações para conquistar
sonhos e desejos”. Ela destaca

que a técnica não é remédio, que
pode ser injetado e age independentemente da vontade da pessoa. É preciso querer e agir para
conseguir os objetivos. A especialista esclarece que essa filosofia
não é crendice e que não faz milagres se o usuário ficar passivo frente aos problemas. “Em um apartamento, por exemplo, onde não bate sol e o ar não circula, o morador
está mais suscetível às bactérias.
Atitudes simples, como mudar a
posição dos móveis, podem ajudar a maximizar as energias naquele ambiente; na sala, os sofás
devem ficar de frente para a porta, que seriam os primeiros a receber bons f luidos. No quarto, a po-

sição da cama é uma das áreas de
maior importância a serem harmonizadas. O ideal é deixar o
maior espaço que puder nos pés
da cama. Se possível evite guardaroupas, móveis, TV e outros obstáculos. Evite posicionar a mesa onde os filhos estudam ou funcionários trabalham de frente a parede.
Isso se reflete na limitação das metas e objetivos.
De acordo com a especialista, o
lado esquerdo da cama é ideal para
colocar móveis mais altos. À direita,
mobílias baixas, como um criadomudo, mesinha ou banqueta. Outro detalhe importante é ter cama
com cabeceira inteira, sólida; se for
vazada, estará sem proteção durante a noite e não terá um sono tão reparador. O correto, para ela, é o morador se valer da sua casa para efetivarasmudançasquesefazemnecessárias. Quadros, tapetes, objetos de
decoração cuidadosamente colocados podem, explica ela, conectar
com objetivos, metas, desejos de estabilidade,equilíbrio,saúde,harmoniaeprosperidadedecadapessoa.
A especialista afirma que
com discernimento, intuição e
coerência é possível identificar os
elementos necessários para a obtenção desses objetivos dentro de
cada ambiente. “Arrumar a casa
com carinho, delicadeza, e conceder-lhe a real importância de lar,
ninho e colo é a decisão de primeira ordem. A segunda, é organizar
os móveis na casa, pois pode revelar perspectivas, acelerar mudanças, concretizar desejos e trazer
novas definições”.
Lucimara pede atenção para
cantos desarrumados, armários
entulhados, livros, revistas e jornais empilhados, roupas sem
uso, além de infiltrações, rachaduras, vasos vazios, jardim abandonado, pintura a ser refeita e pó
sobre os enfeites da estante. Isso
significa, para ela, olhar atentamente para dentro, de si e da casa,
interpretar os aspectos da vida ali
refletidos e, então, cada morador
comprometer realmente com as
mudanças que os desafiam.
Conformeela,ofengshuiprivilegiaa organização sublime dosespaços para permitir um maior fluxodasenergiasque,porsuavez,podem trazer resultados positivos às
nossas vidas. Demãos dadas com a
decoração, esta prática pode ser
aplicada em toda a casa ou numa
só divisão, naquela onde existe
mais necessitadeenergiapositiva.

(9786) Oportunidade! Linda
casa 3 qts., sala ampla, copa, coz. ótima, 2 vagas, vista definitiva, lote de 280m2
área útil, R$ 375.000,00.
3476-7516/ 9953-2240.
www.laktim.com.br PJ
3209.

4 QUARTOS OU
MAIS
LEONARDO LAKTIM

(9834) Casa 4 qts., sala
ampla + copa, coz. ótima, 4
vagas, vista def., lote
280m 2 , área útil. R$ 370
mil. 3476-7516/ 99532240. www.laktim.com.br
PJ 3209.

LEONARDO LAKTIM

(9835) Oport.! Linda casa 4
qts., 2 suítes, 2 salas amplas, copa, coz. ótima, vardão., dce, terraço c/ muito
esp. e churr., 4 vagas, vista
def., lote 280m 2 área útil.
R$ 360 mil. 3476-7516/
9953-2240. www.laktim.com.br PJ 3209.

ANA LÚCIA
2 QUARTOS

CONSTRUIR IMÓVEIS

(CR10744) Lindo apto., 2
qts. sendo 1 c/ arms., sala
ampla c/ piso em cerâm.,
coz. c/ piso e banc. em granito e arms., bho. soc. c/
blindex, 1 vaga estac. e
port. 24hs. Oport. R$ 135
mil. 3484-7310. www.redeimvista.com.br/ vendas@construirimoveis.com.br PJ 3131.

CONSTRUIR IMÓVEIS

(CR10759) Prédio novo c/
elev., fach. semi-revest., 4
and., sendo 7 unid. p/ and.,
2 qts., sala 2 ambs., coz.,
bho. soc., ár. priv. 13,45m2
c/ var., 1 vaga cob. e livre
sob pilotis. R$217.030,00.
3484-7310. www.redeimvista.com.br/ vendas@construirimoveis.com.br PJ 3131.

CONSTRUIR IMÓVEIS

PLANTÃO IMÓVEIS

(11405) Ótima casa 3 qts.,
closet, suíte, 2 salas, bhos.
social, dce, quintal fundos e
frente, churr., excel. localiz.
R$ 730 mil. 3498-3877.
www.plantaoimoveis.com.br PJ 2957.

4 QUARTOS OU
MAIS
LEONARDO LAKTIM

(9810) Luxo! Mansão 5 qts.
arms., triplex, suíte hidro,
salão 144m2, piso tb. corr.,
copa, 2 coz. arms., bho. social, dce, 3 qts. e bho. empreg., área serv., 2 desp.,
20 vagas garg., 1.200m 2
área útil, var. R$ 3,2 milhões. 3476-7516/ 99532240. www.laktim.com.br
PJ 3209.

BARREIRO
2 QUARTOS
REAL IMOBILIÁRIA

MILIONÁRIOS - Apto. 2
qts., cerâm., 1 c/ arm., sala
cerâm., coz., bho., cerâm.,
ár. privat. em L , cerâm.,
esq. alumín., estac., só 3
prédios. Ótimo local, R$ 130
mil. Ac. CAIXA. 33898000. Fotos: www.realimobiliaria.com.br PJ 1371.

REAL IMOBILIÁRIA

MILIONÁRIOS/ BONSUCESSO - Casa 2 qts., sala, copa, coz., bho., var., ár.
serv., garag., laje e telhado
colon., nos fundos 2 barracões de 1, 2 qts., sala, coz.,
bho., ár. serv., lote 360m2,
murado, alugados. Oport.
R$ 140 mil. 3389-8000.
Fotos: www.realimobiliaria.com.br PJ 1371.

(CR10780) Prédio novo c/
elev., fachada, semi-revestida, 4 and. sendo 7 unidades p/ andar, 2 qts. amplo,
sala 2 ambs., coz. piso cerâm., bho. soc., 1 vaga cob.
sob pilotis, R$ 176.565,00.
3484-7310. www.redeimvista.com.br/ vendas@construirimoveis.com.br PJ 3131.

PETROPOLIS - Casa nova 2
qts., sala, coz., bho., ár.
serv., laje, entrada p/ 2 carros, lote 228m 2 , murada,
cerâm., azulej. até meia parede. Próx. o poto de saúde,
ônibus, R$ 110 mil. 33898000. Fotos: www.realimobiliaria.com.br PJ 1371.

COBERTURA

3 QUARTOS

CONSTRUIR IMÓVEIS

(CR10734) Excel. loc. vista
priv., 2 vgs. cob. R$ 280
mil. 1ºp; 2 qts. arms. piso
lamin., sala 2 ambs. arej.,
coz. arms., bho. social box
blindex, ár. serv. indiv. 2ºp;
qto. arm., ár. aberta c/ vista
definida. 3484-7310.
www.redeimvista.com.br/
vendas@construirimoveis.com.br PJ 3131.

REAL IMOBILIÁRIA

REAL IMOBILIÁRIA

Apto. 3 qts., sendo 1 suíte
c/ arms., sala 2 ambs. c/
sac., coz. c/ arms., área c/
arm., bho. e suíte c/ box e
arms., 2 entradas, garagem
pilotis, préd. indiv. c/ salão
festas, fachada prédio revest. em pastila e gradiado.
R$ 270 mil. 3389-8000.
Fotos: www.realimobiliaria.com.br PJ 1371.

