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Construir, reformar ou decorar:

inspire-se!
R

ealizar sonhos. A construção de uma casa
nova ou do próprio ambiente de trabalho
é, normalmente, muito mais do que um
simples “subir de paredes”. Trata-se
da realização de um sonho. É por isso que nesse
momento torna-se tão importante ter informações
claras e pessoas comprometidas em transformar
as ideias naquilo que realmente se deseja.
Você, leitor, tem em mãos um material riquíssimo que pode servir como base e ponto de partida,
além de inspiração, é claro, seja na hora de projetar,
construir, reformar ou decorar ambientes.

Marechal Cândido Rondon e municípios da
região não deixam nada a desejar em relação
aos grandes centros. É possível encontrar nestas
cidades semelhantes opções, do piso ao teto, estilo
ou materiais desejados, bem como excelentes e
diversificados profissionais, tão capacitados quanto
os das Capitais, os quais oferecem serviços de
qualidade, atualizados com o que existe de mais
moderno no mercado.
Aproveite que 2019 é tido pelos especialistas
do mercado como um grande ano para a construção,
e mãos à obra. Boa leitura!
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Energia solar:
economia na conta de energia elétrica e benefícios para o planeta
Leme Comunicação

GERAR ENERGIA PRÓPRIA E PODER
DISPOR DE CRÉDITOS NA REDE
DA CONCESSIONÁRIA, ALÉM DE
CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DO
IMPACTO CAUSADO NO MEIO AMBIENTE,
SÃO ALGUNS DOS BENEFÍCIOS DA
ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

Diretor comercial da
MM2 Solar, Marcelo
Possolli, e o diretor
técnico da MM2,
Maykel Liotto

D

ados da Bloomberg New Energy
Finance mostram que o brasileiro
pagou o equivalente a US$ 183,73 por
cada mWh consumido em 2016, sendo
esse valor 66% maior do que a média global durante
o mesmo período. Esses valores, considerados pela
maioria como “absurdos”, explicam a ascensão do
mercado da energia solar em todo o país. Segundo
a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), 20
mil painéis solares foram instalados entre janeiro e
novembro de 2018 no Brasil.
Em Marechal Cândido Rondon, a MM2 Solar,
empresa referência em energia solar na região, integrador autorizado da marca WEG, já soma mais de 5.500
placas solares vendidas, mais de 85 projetos rurais,
comerciais, industriais e residenciais, chegando a uma
potência total instalada de mais de 1.800.000 Watts.
O diretor técnico da MM2, Maykel Liotto, explica que hoje pouco mais de 1% da matriz energética
brasileira vem de fonte solar fotovoltaica, sendo que
o Brasil ocupa a 30ª posição no ranking de países com
geração solar instalada. “Porém, com a necessidade de
se adotar formas renováveis de geração de energia e o
nosso país tendo um dos melhores recursos solares do
mundo, estima-se que em 2030 esse percentual passe
para pelo menos 10% e em 2040 para 32%, superando

no total as demais fontes de geração de energia, como
hídrica, térmica, entre outras. O principal fato a ser
levado em conta é que a geração solar distribuída
empodera o cidadão, que passa a gerar a sua própria energia e se vê livre dos abusivos aumentos de
impostos instituídos pelas distribuidoras ao redor os
país”, menciona.
Melhora do cenário
O diretor comercial da MM2 Solar, Marcelo
Possolli, diz que, diferente do que vinha ocorrendo,
agora é o cliente que busca pela energia solar fotovoltaica, principalmente por conta da economia de
energia. “Outro fator que impulsionou o mercado é
que, vendo um nicho de mercado, os bancos diminuíram os juros e alguns criaram até mesmo linhas
específicas de crédito”, salienta.
Economia garantida
“A partir de toda instalação e da vistoria final que
é realizada, no nosso caso pela Copel, a economia já
estará sendo gerada. Já o retorno do investimento
ocorre em média de quatro a cinco anos no projeto
residencial, de três a quatro anos no comercial e de
oito a dez anos no rural, dependendo também da linha
de crédito adotada”, expõe Possolli.

Como funciona
O processo de geração da energia solar tem
início nas células de silício dos painéis solares, que
convertem a irradiação solar em energia elétrica. Posteriormente, o inversor realiza a conversão da energia
e a conecta ao quadro de distribuição para que possa
ser consumida diretamente pelos aparelhos elétricos.
A energia gerada que não for consumida é injetada
na rede da concessionária pelo medidor bidirecional.
Toda a energia injetada na rede da concessionária
gera créditos, que podem ser abatidos diretamente
da sua fatura ou de outras unidades consumidoras de
sua titularidade. Assim, o que for gerado em excesso
durante o dia irá compensar o que for consumido da
concessionária no período noturno.
Bom também para o planeta
De acordo com a Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Conservação de Energia, um
sistema com painéis que produza 180 kWh por mês
impede a emissão de mais de uma tonelada de gases
poluidores, no período de um ano, se comparado com
outras fontes de eletricidade.
Essas substâncias poluidoras estão diretamente
ligadas ao chamado aquecimento global, que interfere
nas mudanças climáticas sentidas em todo o mundo.
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A inovação e a soﬁsticação das

molduras de cimento

C

riatividade, beleza, inovação e
soﬁsticação. Essas são as características que direcionam a atuação
da MA Molduras de Cimento,
empresa pioneira na fabricação e instalação
de molduras artesanais feitas em concreto
pré-moldado.
Há dez anos no mercado de Marechal Cândido Rondon, com atuação expansiva para os
demais municípios da microrregião, chegando
a Foz do Iguaçu, Toledo, Cascavel e Maringá,
sob o comando do empresário Marciano Ferreira de Oliveira, a MA Molduras de Cimento
apresenta um novo conceito no acabamento de
obras residenciais.
“São molduras com ﬁnos acabamentos
e alta qualidade, feitas de forma totalmente
artesanal em concreto e chumbadas no local
desejado pelo cliente”, explica.
As molduras podem ser
aplicadas em
janelas, portas,
muros, tabuados estilo escama de peixe, platibandas, poços
de luz, pilares,

Fotos: Divulgação

MOLDURAS ARTESANAIS FEITAS EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PODEM SER
APLICADAS EM JANELAS, PORTAS, MUROS, TABUADOS ESTILO ESCAMA DE PEIXE,
PLATIBANDAS, POÇOS DE LUZ, PILARES, BEIRAS, ENTRE OUTRAS ESTRUTURAS

beiras, entre outras estruturas. “As molduras
em cimento também podem ser aplicadas em
prédios e obras comerciais, de acordo com o
projeto arquitetônico, mas normalmente são
feitas em obras residenciais, seja em reformas
ou construções”, diz Oliveira.

PINGADEIRAS

A busca por detalhes que valorizem o imóvel
fez com que as molduras de cimento se tornassem,
além de um detalhe único na obra, algo funcional.
As pingadeiras em concreto substituem o mármore ou granito, sendo esteticamente parecidas e tendo
a mesma funcionalidade, com menor custo e diversas
opções de acabamentos e cores. “As pingadeiras são
um acabamento externo de proteção, que servem para
desviar a água da chuva, impedindo que ela escorra
ao longo da parede prejudicando a fachada ou que
inﬁltre pela janela”, informa Oliveira.
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As vantagens em

escolher móveis sob medida
ELES DEIXAM OS CÔMODOS MAIS ORGANIZADOS, ATENDENDO TODAS AS NECESSIDADES

Q

uando o assunto é móveis, geralmente surge a dúvida: comprar
prontos ou ir até uma marcenaria,
na sua cidade ou região, e solicitar
móveis sob medida, destes que
cabem exatamente nos espaços disponíveis nos
ambientes construídos?
Mas se há dúvidas por parte dos consumidores,
por parte dos proﬁssionais do ramo moveleiro, arquitetos, engenheiros e projetistas sobram certezas:
são muitas as vantagens dos móveis sob medidas!
De acordo com o proﬁssional em móveis sob
medida Pedro Paulo Schroeder, sócio-proprietário
da Indústria Qualitá Móveis Sob Medida, a primeira consideração favorável aos móveis sob medida
é que eles deixam os cômodos mais organizados,
visto que são projetos feitos especialmente para
atender todas as necessidades dos moradores da
casa. “Sapatos são colocados em lugar de sapatos,
utensílios de cozinhas nos seus respectivos compartimentos, as roupas
têm seus próprios
espaços, a sala de
TV é projetada
harmonicamente
e assim sucessivamente cada cômodo e cada móvel
veste melhor
cada es-

paço existente na casa ou empresa. Desta forma,
deixam tudo melhor organizado, fácil de guardar
e num ambiente mais limpo visualmente”, destaca.
Outro ponto positivo apontado é em relação
ao acabamento proporcionado pelos móveis sob
medida, os quais criam uma harmonização com
o restante da decoração, tornando-os mais charmosos e soﬁsticados. “Os efeitos requintados são
frutos da fabricação dos móveis, feitos em MDF,
materiais que simulam perfeitamente a aparência
de madeira natural”, salienta Pedro Paulo.
A montagem dos móveis também é de grande
importância. Neste quesito, o proprietário da
Indústria Qualitá Móveis Sob Medida diz que as
marcenarias oferecem o serviço de montagem,
propiciando que os devidos ajustes sejam feitos
ao longo do tempo.
Quanto ao custo-benefício, o empresário aﬁrma que tudo depende do tamanho do projeto a ser
executado e do material a ser utilizado. “Quando o
cliente padroniza a sua casa ou empresa no mesmo
proﬁssional marceneiro consequentemente ele
terá a possibilidade de obter um bom desconto,
tornando, assim, bem mais econômico uniformizar
a mobília de um único fornecedor. Fazer jogo de
quarto, ambientes de salas, cozinhas, área de festa,
banheiros entre outros cômodos pode render bons
descontos, além de harmonizar a decoração dos
ambientes”, enaltece.
Outro ponto supremo que precisa ser considerado: nos móveis sob medida é possível
acrescentar algo a mais, fazer uma decoração
diferente, colocar mais detalhes, incluir materiais diferentes dos móveis prontos, inclusive
pelo fato de as matérias-primas desses móveis
poderem incluir diferentes painéis em MDF,
além de painéis de fibra e madeira, entre outros.
É próprio dos móveis sob medida o aproveitamento melhor dos espaços, otimizando os lugares,
já que o ambiente é decorado com módulos do
tamanho apropriado de cada cômodo. “Faz-se os

projetos de olho em cada espaço. Com um bom
projeto, os móveis se adéquam a todos os espaços
possíveis, garantindo um aproveitamento perfeito
de cada área. Para ganhar mais qualidade, muitos
proﬁssionais até oferecem serviços de computação
gráﬁca, por meio dos quais os móveis são projetados
e idealizados, podendo ser ‘vistos’ antes mesmo
de serem confeccionados”, ressalta Pedro Paulo.
Esta visualização prévia, muitas vezes projetada em 3D, permite que o cliente tenha o resultado
ﬁnal de sua casa no computador, o que permite
alterações necessárias e proporciona um resultado
ﬁnal ﬁel ao que foi pedido pelo cliente, devendo
este projeto ser levado posteriormente ao seu
marceneiro de conﬁança.
Não se pode descartar uma possível continuidade de um projeto de móvel. Ao optar por
móveis sob medida, o cliente pode prever todas
as etapas posteriores ao projeto inicial, até para
criar móveis diferentes para os mesmos ambientes,
seguindo a linha original e atendendo às novas
demandas que surgirem, principalmente numa
reforma, por exemplo.
E, por ﬁm, os móveis sob medida permitem
sua personalização e padronização. Como são
feitos sob medida, permitem a padronização
perfeita do ambiente, deixando os lugares com
harmonia visual.
“Personalizar os móveis com o gosto e a cara
do cliente é também uma vantagem dos móveis
sob medida, algo muito difícil de ser alcançado
quando os móveis são adquiridos prontos. Hoje
é possível mandar fazer móveis e escolher cores,
brilho, textura, desenhos, formas e acabamentos,
moldando cada cômodo ao gosto e estilo dos seus
moradores e ocupantes, agregando, assim, total
personalidade ao ambiente”, conclui Pedro Paulo.
A equipe da Qualitá Móveis Sob Medida está
à disposição para esclarecer qualquer dúvida
sobre móveis sob medida. O telefone de contato
é: (45) 99912-7505.

O Presente

Proprietário da Indústria Qualitá Móveis Sob Medida, Pedro Paulo
Schroeder: “Personalizar os móveis com o gosto e a cara do cliente
é também uma vantagem dos móveis sob medida”
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Telhado

Valéria Piassi

aparente ou embutido?
VEJA UMA ANÁLISE DAS
VANTAGENS E DESVANTAGENS DE
CONSTRUIR UMA CASA USANDO
UM TELHADO TRADICIONAL E
APARENTE OU UM MODELO MAIS
MODERNO EMBUTIDO

N

a hora de iniciar um projeto arquitetônico, uma
das primeiras dúvidas é
em relação à escolha do
telhado: o tradicional com telhas aparentes ou um estilo mais contemporâneo,
embutido de platibanda?
De acordo com a arquiteta e urbanista
Gracieli Caroline Balest Jensen, a escolha
do tipo de telhado para uma casa é uma
etapa de grande importância, pois será
determinante no tempo de execução da
obra, no uso de materiais e até mesmo de
encomenda de alguns deles em função da
disponibilidade. “Antigamente o uso de
telhado aparente era muito mais comum,
com as telhas de barro sobressaindo muito em relação a outros modelos. Contudo,
atualmente o uso de telhados embutidos
tem aumentado muito e com isso é natural que os clientes se questionem sobre
qual deles é melhor, quais as vantagens
e desvantagens de cada um e qual deles
é mais bonito”, aponta a proﬁssional.

Telhado aparente

O telhado aparente, como o nome já
diz, é o tipo de telhado em que as telhas
ﬁcam visíveis e podem ser observadas
em toda a extensão do telhado ou pelo

menos em parte
dele. “É o mais
tradicional e
muito usado no
Vantagens do telhado aparente é que normalmente usa-se telha de cimento ou barro,
Brasil”, ressalta.
Já o telhado
que são baratas e oferecem conforto térmico e boa aparência para o telhado
embutido, menciona Gracieli, é aquele onde as platibandas escondem as telhas, permitindo que
Telhado embutido
seja feito inclusive de forma mais simples.
No telhado embutido, Gracieli expõe que a vantagem é que ele está mais
“As vantagens do telhado aparente é que
alinhado ao processo moderno de construção e, quando bem feito, traz
normalmente usa-se telha de cimento ou
um resultado estético diferenciado. “Também conta a favor o custo para
barro, que são mais baratas e oferecem
desenvolvimento da obra, já que, salvo algumas situações, ele tende a ser
conforto térmico e boa aparência para o
bem mais em conta, pois usa menos madeira ou ferragens e a telha usada
telhado. Se a pessoa quiser gastar um
pode ser de ﬁbrocimento ou aluzinco, além do tempo para execução ser
pouco mais, poderá usar telha de concreto
bem menor”, informa a arquiteta.
com resultado de acabamento melhor”,
Como desvantagem, o telhado embutido de platibanda é mais frágil, especialdiz a arquiteta.
mente no caso da telha de ﬁbrocimento. Muitas pessoas também não gostam
Por outro lado, como desvantagem
da estética da casa com este tipo de telhado, pois
consideram que ﬁca um estilo mais comercial.
do telhado aparente está o custo de cons“É necessário ainda considerar que no caso
trução. Normalmente ele ﬁca mais caro,
de telha de ﬁbrocimento ou aluzinco o ideal
pois usa muita madeira ou ferragens,
é usar por baixo delas a manta térmica para
demanda mais tempo de carpintaria ou
evitar aquecimento nos dias de sol muito
metalurgia, pedreiros e outros proﬁssioforte, além do uso de calhas e rufos ser
nais, bem como o próprio custo da telha
necessário”, ﬁnaliza a proﬁssional.
nos casos de telhas mais nobres. “Existe
ainda o fato da telha de cimento ou barro
quebrar com mais facilidade e, em caso
de chuva com ventos fortes, pode ocorrer
vazamento”, salienta.
Divulgação

graﬁa

Foto
s

Arquiteta e urbanista
Gracieli Caroline Balest
Jensen: “Escolha
do telhado será
determinante no tempo
de execução da obra,
uso e encomenda de
materiais”

Leila

Telhado
embutido de
platibanda
está alinhado
ao processo
moderno de
construção
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Quer inovação em sua fachada?

Conheça a volumetria!
Fotos: Divulgação

CRIARE GESSO DISPÕE DO MAIS MODERNO
E INOVADOR PRODUTO UTILIZADO EM
REVESTIMENTOS DE BEIRAIS E FACHADAS, COM
RESISTÊNCIA À ÁGUA E À AÇÃO DO SOL

A

aparência de uma construção é um dos fatores mais importantes quando
o assunto é valorização do imóvel. Mesmo no caso de uma reforma ou
restauração, o estado de conservação da fachada pode ser o bastante
para gerar uma diferença de preço, seja de uma casa, apartamento ou
o estabelecimento comercial.
Para tornar um projeto ainda mais moderno, inovador, com estilo único e imponente, a volumetria é uma das tendências aplicadas atualmente, marcando a fachada
tanto em sua estética, quanto em questões funcionais, proporcionando soluções para
questões de iluminação, conforto térmico e segurança. “A volumetria é conjunto das
dimensões que definem o volume de uma obra, desde a altura e largura dos elementos
até a forma como os espaços cheios e vazios são pensados e distribuídos”, explica o
arquiteto e urbanista Geovani Inacio Bard, sócio-proprietário da Criare Gesso.

Glasroc X é uma chapa de gesso com
alta resistência a chuvas e umidade
Primeira visita à
edificação

Inovação

A Criare Gesso dispõe do mais moderno e inovador produto utilizado em revestimentos de beirais e fachadas. Trata-se de uma chapa de gesso com resistência à
água e à ação do sol. “Esse sistema inovador possibilita a execução dos mais variados
tipos de volumetria sem comprometer o sistema estrutural da edificação, pois trata-se
de um material muito leve, que ao término da instalação funde-se ao corpo original
da obra, possibilitando aplicar pinturas, texturas ou até revestimentos cerâmicos”,
expõe o profissional.

O produto

A Glasroc X é uma placa de gesso revestida e reforçada com fibra de vidro,
que melhora a resistência à tração da placa e que, juntamente com a ausência de
cartão, apresenta uma excelente resistência contra a umidade, evitando também a
proliferação de fungos. “É uma placa de gesso produzida com aditivos especiais,
revestida nas duas faces por uma malha de fibra de vidro e composto polimérico.
Essa composição proporciona alta resistência à umidade e raios ultravioleta, com
ótima estabilidade dimensional, evitando a formação de mofo nas condições mais
críticas de uso”, pontua Bard.
Por ser leve, fácil de transportar, manusear e cortar, a Glasroc X facilita o trabalho do
instalador, oferecendo uma instalação perfeita, assim como uma placa de gesso comum.
O material é compatível com os principais sistemas construtivos leves de vedações
externas, como o light steel frame, podendo também ser revestida com as técnicas de
rendering direto ou EIFS/ETICS.
Além de possuir elevada resistência contra a umidade, evitar a proliferação
de fungos e micro-organismos, ter facilidade no corte e manipulação, permitir
flexibilidade na construção por adaptar-se a qualquer tipo de projeto, permitindo
tanto formas regulares como arredondadas, o material apresenta um acabamento
pronto para pintar o revestimento. “Além disso, entre as principais características
estão H1, com absorção de água <5% segundo a Norma EN 15283-1, a designação
tipo GM-FH1 (EN 15283 - 1) e reação contra o fogo A1”, explica o sócio-proprietário
da Criare Gesso.

Projeto com
proposta de
volumetria
Término da execução
do projeto, pronto para
receber a pintura

Aplicações

√ Divisórias e partições
√ Revestimentos de paredes autoportantes/diretos
√ Tetos contínuos: construção de sistemas de obra seca em situações de
semi-intempérie
√ Tetos e divisórias: construção de sistemas de obra seca em situações de
intempérie
√ Zonas expostas frequentemente à umidade em interiores: casas de banho,
piscinas, vestiários e garagens
√ Zonas expostas a semi-intempérie: beirais, portais, átrios e partes salientes
√ Zonas expostas a intempérie: fachadas
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Casa da Madeira:

especializada na
instalação de portas
EMPRESA ATUA HÁ MAIS DE SETE ANOS NO MERCADO
REGIONAL, OFERECENDO PRODUTOS DE PINUS, PINHEIRO,
GARAPEIRA, CEDRINHO E TAUARI, ESPECIALIZADA
EM MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PORTAS, DAS MAIS
TRADICIONAIS ATÉ AS CONTEMPORÂNEAS

P

resente do início ao fim da obra. É
desta forma que a Casa da Madeira, antiga Casa dos Pinus, passou
a atuar em Marechal Cândido
Rondon e na microrregião.
Especialista na oferta de produtos como
madeiras de pinus e pinheiro, além de madeira
de lei para pergolados, decks e estruturas de
telhados, a empresa ampliou seu ramo de
atuação, ganhando espaço no setor de portas.
“Por termos trabalhado desde o início com
madeiras de pinus e pinheiro, apesar de termos agregado um grande leque de produtos
com o passar dos anos, pelo nosso nome ser
bastante específico as pessoas não relacionavam a empresa a esses outros produtos, então
mudamos para Casa da Madeira de forma
a chamar a atenção dos clientes para nossa
empresa”, explica a sócia-proprietária da Casa
da Madeira, Josiane Rolim.
Atualmente, menciona ela, a empresa disponibiliza aos clientes os mais diversos tipos,
cores e modelos de portas, das tradicionais até
as contemporâneas, entregando o material já
instalado e com o acabamento pronto. “Dispomos ao mercado portas de madeira maciça,

para área interna e externa e
materiais que são novidades
no mercado, cada um com sua
funcionalidade e tecnologia
aplicada, pensando em custo-benefício, funcionalidade,
qualidade e estética para residências e empresas”, destaca.

Para área externa

As portas em PVC, comenta
Josiane, são uma opção para
concorrer com as tradicionais
portas em alumínio. Com valor
mais acessível, as peças têm
qualidade e, como vantagem,
durabilidade frente à ação do
tempo. “Resistência à umidade, incidência
do sol e ataque de pragas são algumas das
características que a porta de PVC possui em
relação à de madeira, além de possuir uma
grande variedade de cores”, ressalta.
Para quem busca dar contemporaneidade à residência, as portas pivotantes são a
tendência do momento. “Quem dispõe de
espaço na fachada da casa, essa é uma opção
muito interessante. Temos um modelo novo,
com um batente todo encaixado, que traz
um toque ainda mais moderno para a casa”,
salienta a empresária.
Outra opção para quem quer ousar está nas
portas em madeira de demolição, feitas com painéis amadeirados aplicados à parede, que dão a
sensação de uma porta maior. “E para aqueles
que não querem fugir do tradicional, temos as
portas de madeira maciça, com entalhamento
em mais de 30 desenhos diferentes”, enaltece.

NOVIDADES

Para quem busca resistência
para portas na área interna da
casa, seja nos quartos ou no
banheiro, as portas com revestimento UV são uma boa opção
oferecida pela Casa da Madeira.
Josiane explica que a pintura UV é um processo de pintura
diferenciado e de alto padrão
da porta, tornando a peça mais
resistente a arranhões, manchas
e desbotamentos, além de ter uma aparência
mais uniforme.
Outra novidade está nas portas de madeira
com revestimento melamínico, um laminado de
alta pressão que substitui o conhecido laqueado
ou a própria pintura. “A porta vem pronta diretamente da fábrica e é totalmente encaixada na
parede, não ficando visível pregos e emendas,
tendo uma variedade de cores que vai de acordo
com o desejo do cliente, até mesmo para trabalhar
de acordo com a decoração do ambiente”, destaca Josiane, ressaltando que “nossa prioridade é
fidelizar cada cliente, para que ele encontre em
nossa loja o que ele deseja. Para que isso ocorra
estamos há mais de sete anos no mercado, buscando sempre nos manter informados sobre o
que está em alta nos grandes centros, ouvindo
os desejos que cada cliente possui para a sua
casa, otimizando o atendimento de acordo com
a necessidade”, conclui.

Fotos: Divulgação
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Jardins verticais:
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beleza e natureza dentro e fora de casa
PAREDES VERDES TRAZEM A NATUREZA PARA MAIS PERTO,
PERMITINDO QUE O LAR FIQUE ACONCHEGANTE, AGRADÁVEL E PURIFICADO

T

razer a natureza para perto e melhorar a qualidade
do ar, com elegância e harmonia para a decoração dos ambientes. Essas são apenas alguns dos
benefícios proporcionados pelos jardins verticais,
que reúnem plantas que, com suas formas, cores e perfumes,
transformam ambientes.
Atualmente, existem inúmeros projetos que facilitam a
organização desse tipo de jardim, independente do espaço
disponível para a aplicação das plantas. “Quem está atento a
essa tendência de jardinagem, na maioria das vezes, quando
está construindo a casa já projeta o local de aplicação do jardim
vertical, então a estrutura em alvenaria já é feita para depois
montarmos a parede com as plantas”, comenta a proprietária
da Floricultura Enamoriê Garden, Branca Zimmermann.
Entretanto, para aqueles que já estão com a casa construída e
desejam ter um jardim vertical, é possível montar estruturas em
metal, madeira, com vasos ou cachepôs. “Até mesmo floreiras
podem ser utilizadas para compor um jardim vertical e é por
essa flexibilidade que os jardins verticais podem ser montados
em casas grandes, com maior espaço disponível, ou pequenas,
com uma menor área”, expõe.

Orientação e manutenção

Para montar o jardim, Branca frisa que é de extrema importância a orientação de um profissional, tendo em vista que não
é todo tipo de planta se adapta a todos os locais. “Há plantas
que se adaptam a áreas internas e outras à área externa, por isso
é preciso escolher as variedades corretas levando em consideração o sol pleno ou assombreamento”, explica a empresária.
A observação de tais aspectos para montar o jardim vertical
também proporciona a colocação de plantas corretas na parte
superior e inferior da parede. “Para uma área externa coberta
ou em um poço de luz, por exemplo, também é preciso ser
avaliado qual tipo de planta terá a melhor adaptação”, assinala.
A profissional destaca que cada vez mais as pessoas têm buscado trazer a natureza para dentro de casa, tanto pela beleza das
plantas quanto pelo poder de purificação de algumas espécies.
Além dos jardins verticais, Branca diz que plantas em
vasos são bastante procuradas quando o tema é paisagismo
interno. “Chegar em casa depois de um dia estressante e sentar
em uma área dentro da sua casa, em que você está próximo a
natureza, com um ar fresco, um aroma único das plantas, é
extremamente relaxante”, ressalta ela, ao mencionar outros
benefícios proporcionados pelas paredes verdes. “Às vezes
mesmo em pequenas paredes um trabalho com floreiras faz
toda a diferença”, enaltece.

Aplicação de plantas em jardim vertical
de uma área interna aberta feita pela
Floricultura Enamoriê Garden
Manutenção

Por serem plantas naturais, Branca atenta para
o fato de a rega e manutenção ser um fator determinante para adaptação e sobrevivência das espécies.
“Se o jardim estiver na parte externa, onde pegará
chuva, será necessário aguar muito menos a planta,
com exceção do período de adaptação”, pontua.
Na área interna, por outro lado, a rega é mais
frequente. Porém, ainda assim é preciso ter cuidado, tendo em vista que as plantas que ficam em
ambientes internos conservam mais umidade. “As
plantas estão suscetíveis a doenças, bactérias e à não
adaptação ao ambiente, por isso a importância de
ter um profissional para montar o jardim vertical,
que fará a correta escolha das plantas e a indicação
de como mantê-las”, alerta.
Fotos: Divulgação
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Mais do que móveis:

obras de arte
DECORA CASA E JARDIM TRAZ PARA MARECHAL RONDON O CONCEITO DE
MÓVEIS ARTESANAIS FEITOS EM FIBRA SINTÉTICA DE POLIETILENO, COM ALTA
RESISTÊNCIA E ELEGÂNCIA PARA ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS

A

preciadores. Essa é a palavra que deﬁne aqueles que sabem
desfrutar da beleza e elegância de móveis artesanais.
A Decora Casa e Jardim, inaugurada no mês de março, traz
para Marechal Cândido Rondon um novo conceito em móveis para áreas
externas e internas feitos de forma totalmente artesanal, voltados para
aqueles que sabem apreciar móveis feitos à mão e com alta qualidade.
“Trabalhamos com ﬁbras sintéticas de polietileno, um material
que passa por um rigoroso controle de qualidade, veriﬁcando aspectos como durabilidade, ruptura, cores, medidas e resistência a
variações climáticas”, destaca o sócio-proprietário da Decora Casa
e Jardim, Elvis Casagrande.
As ﬁbras sintéticas são a base para a composição das tramas
que formam sofás, mesas, cadeiras, balanços, banquetas, espreguiçadeiras, oribitais e aparadores feitos sob medida, de acordo
com o desejo do cliente. “Temos peças pronta-entrega na loja e
outras inspirações para quem vem até a loja, mas para aqueles que
querem uma peça exclusiva, encomendamos de acordo com o desejo
do cliente diretamente da fábrica, localizada em Curitiba”, salienta a
sócia-proprietária Danielle Casagrande.

Alta qualidade

Proprietários da Decora Casa
e Jardim, Danielle e Elvis
Casagrande: “Para quem tem bom
gosto e aprecia uma peça feita de
forma totalmente artesanal e com
alta qualidade, nós apresentamos
a Decora Casa e Jardim”

A ﬁbra sintética, explica Casagrande, tem vários segmentos. Entretanto, o polietileno é o material top de linha no mercado, com alta
resistência ao calor e à ação da chuva. “Uma das ﬁbras mais conhecidas é o vime, um amadeirado que com a ação da umidade estufa e é
afetado por fungos, tendo baixa durabilidade e, consequentemente,
baixo custo”, compara ele.
Na composição dos móveis, além da ﬁbra sintética de polietileno,
também são utilizados alumínio e aço galvanizado na armação das
peças. “Por serem peças exclusivas, os móveis combinam com qualquer
ambiente, desde a área interna da casa, varanda, jardim ou até mesmo praias
e piscinas, em diversos modelos e opções de cores da ﬁbra e das almofadas,
todas no tecido acquablock”, ressalta o empresário.
Fibras especiais de algodão e poliéster, protegidas por resina extremamente resistente, compõem o tecido acquablock e são as grandes responsáveis por seu poder impermeabilizante. A vantagem está no fato de, mesmo
recebendo alta carga tecnológica, o acabamento do tecido acquablock não
o faz parecer plastiﬁcado, pelo contrário, é muito macio, agradável ao
toque e versátil. “São mais de 100 modelos de estampas”, informa Danielle.
Na ﬁbra, além das cores tradicionais tabaco e chocolate, é possível
encomendar móveis em tons mais claros, como avelã, branco, palha,
cappuccino e também na cor preta. “Para quem tem bom gosto e aprecia
uma peça feita de forma totalmente artesanal e com alta qualidade, nós
apresentamos a Decora Casa e Jardim”, ressalta o casal.

Fotos: Joice Spricigo

18

Fotos: Divulgação

REVISTA CONSTRUÇÃO E DECORAÇÃO

Do projeto arquitetônico
ao design de interiores
L&L ENGENHARIA E ARQUITETURA ATUA NA
ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS
ARQUITETÔNICOS, ESTRUTURAIS,
HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS, EXECUÇÕES DE
OBRAS E PROJETOS DE INTERIORES

V

ocê sabe qual a importância de contar tanto com um arquiteto quanto com um engenheiro civil na hora de construir
ou reformar?
Ambos os profissionais têm funções fundamentais no
momento de elaborar um projeto e no acompanhamento da obra, sendo
essenciais para evitar situações como desperdício de materiais, retrabalho,
custos não previstos, geração de resíduos e prazos excedidos. “A arquitetura
e a engenharia se complementam. Quando há a união das duas profissões em
um mesmo ambiente os benefícios para o cliente são inúmeros”, enfatizam
a engenheira civil Letícia Dolizny e a arquiteta e urbanista Letícia Lamb, da
L&L Engenharia e Arquitetura. “Todos os projetos realizados pelo escritório são resultado da união das ideias das duas profissionais”, salientam.
Elas explicam que cada profissional estuda de forma mais aprofundada cada tipo de projeto. Por isso, deixar de contratar o engenheiro ou o
arquiteto para executar uma obra é uma decisão que pode ter consequências significativas quando a obra é concluída. “Se apenas o arquiteto for
contratado, podem existir problemas na estrutura, enquanto que se apenas
o engenheiro participar da obra, pode ser que o projeto arquitetônico não
tenha total funcionalidade, com desperdício de área ou fachadas mal
elaboradas”, destacam.
Essenciais e complementares
As profissionais comentam que a função do arquiteto é, primeiramente,
estudar as necessidades do cliente, criando um programa de necessidades
que contemple os ambientes que a edificação terá. Posteriormente, expõem,
o arquiteto estuda as condições do terreno, analisando as melhores soluções
frente a questões de insolação, ventilação e setorização. “O arquiteto cria a
planta baixa já tendo em mente a solução formal, ou seja, o 3D”, salientam.
Já o engenheiro civil elabora projetos complementares, tais como projeto
estrutural, elétrico e hidráulico. “Além disso, é responsabilidade deste profissional fazer o cronograma de obra e o acompanhamento da execução da obra
para verificar se o projeto está sendo seguido de forma correta”, pontuam.
Projeto de interiores
O projeto de interiores é a união de diversos estudos, como conforto
térmico e acústico, luminoténica e ergonomia. Esse projeto visa sempre unir a
estética com a funcionalidade, criando um espaço que atenda às necessidades
do cliente, além de ser harmonioso. “Um bom projeto de interiores melhora
ambientes comerciais, corporativos e residenciais, revitaliza espaços, melhora
a vivência do usuário e pode trazer diversas experiências, sempre de acordo
com as premissas do cliente”, concluem as profissionais.
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Construindo

uma história de sucesso
VIDA DO ENGENHEIRO CIVIL VITOR GIACOBBO SE CRUZA COM A HISTÓRIA
DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON, JÁ QUE ELE ACOMPANHOU DE PERTO O
PROGRESSO E O CRESCIMENTO DO MUNICÍPIO

“É

o preço do progresso”. A
frase é do engenheiro civil
Vitor Giacobbo, que reside em
Marechal Cândido Rondon
há mais de 50 anos e atua na área há quase 40,
quando remete-se ao processo de verticalização
do município.
Enquanto alguns são críticos quando o
assunto é a construção de novos prédios, Giacobbo aﬁrma que o processo é necessário e tem
inúmeros benefícios. “Para que uma cidade
continue crescendo e possa progredir, não tem
como fugir da construção de edifícios. Nossa
Capital é um exemplo. Curitiba tem milhões de
habitantes, inúmeros prédios e ainda assim é
considerada a melhor Capital para se viver no
país”, exempliﬁca o proﬁssional.

Benefícios

À frente da Giacobbo Engenharia Civil desde
1996, o rondonense ressalta que alguns fatores são
essenciais na hora de escolher entre uma casa ou
apartamento. “Um deles é o custo do terreno. Hoje,
um lote que contenha asfalto,
calçada e uma localização
razoável não custará
menos de R$ 80 mil. Já
um lote no centro da
cidade pode chegar a
R$ 1 milhão ou mais,
porém esse valor será
dividido na quantidade de pessoas que
se juntarem para a
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construção de um novo edifício, resultando em
aproximadamente R$ 50 mil no que se equipara a
um lote, por exemplo. Isso diminui muito os custos
para quem quer comprar sua residência”, explica.
Outra questão apontada pelo engenheiro civil
é a segurança. “É muito mais tranquilo, seguro
e confortável morar em um apartamento, com
a vantagem de exigir menos trabalho que uma
casa, se pensarmos na manutenção de um quintal,
por exemplo, com corte de grama, jardins, entre
outros aspectos”, complementa.

Crescimento contínuo

Residindo em Marechal Rondon há tantos
anos, Giacobbo acompanhou a construção dos
primeiros prédios que despontaram no cenário
rondonense. De lá para cá, muita coisa mudou,
desde a elaboração de projetos até a construção
de edifícios. “O proﬁssional de engenharia civil
precisa estar sempre atento às mudanças que
ocorrem e às novas tecnologias. Antigamente
uma demanda que necessitava de 20 proﬁssionais para ser atendida hoje requer menos de dez
para que seja executada e, com certeza, com bem
menos força do que era preciso empregar na
época”, compara.
Giacobbo lembra que há 20 anos Marechal Rondon já tinha prédios. “Por isso digo
que a verticalização no nosso município
já começou. Estamos andando faz tempo,
mas agora as coisas estão mais aceleradas.
Tem outros empreendedores acreditando na ideia, então quem sabe teremos
três ou quatro empresas trabalhando

com prédios na cidade”, destaca.

Sistema de condomínio

O engenheiro civil tem larga experiência em
projetos residenciais, industriais e, principalmente, na gestão e acompanhamento de obras
prediais. Ainda em 1996, foi ele que esteve à frente
da construção dos edifícios Itacorá Comercial e
Residencial e do condomínio Porto Britânia. Atualmente, ele trabalha com o chamado sistema de
condomínio para a construção de novos prédios.
“Juntamos pessoas interessadas, fazemos um pré-projeto para apresentação e, a partir disso, cada
um paga mensalmente sua cota e executamos a
obra com o dinheiro dessa sociedade. Como administrador da obra, faço o projeto, acompanho a
construção, os funcionários e cobro uma taxa de
administração desse condomínio”, expõe.
Para Giacobbo, essa é a melhor alternativa
quando o assunto é construção predial, considerando que o custo de um edifício de oito a dez
andares chega na casa dos R$ 10 milhões. “Ou
você tem esse recurso todo ou então precisará
buscá-lo junto aos bancos. Todavia, nesses casos,
a burocracia é grande e a instituição ﬁnanceira
não disponibilizará o dinheiro para quem não
tiver segurança ﬁnanceira, o que pode tornar o
projeto inviável. Além disso, os custos cobrados
pelo banco também serão repassados para o
comprador, o que encarece a aquisição. Por isso,
para fazer a obra ao menor custo possível esse é
o melhor método: fazer com o próprio dinheiro,
aos poucos, e com um bom gerenciamento dos
recursos”, enaltece.
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Engenheiro civil Vitor Giacobbo: “Em qualquer atividade que se
desempenhe, desde que com amor, carinho e dedicação, os frutos e
resultados vão aparecer. Vamos deixando nossa marca na história”

Perfil

Vitor Giacobbo nasceu em Carazinho, no Rio Grande
do Sul. Ainda criança, veio com a família para Marechal
Cândido Rondon, onde reside há mais de 50 anos.
Formou-se em Engenharia Civil em Maringá. Atua na
área desde 1981. Foi diretor-técnico da Codecar e, após,
empreendeu com um sócio por alguns anos. Em 1996
abriu sua empresa, a Giacobbo Engenharia Civil.
Foi secretário em duas pastas: Indústria, Comércio e
Turismo entre os anos de 2001 e 2003 e de Coordenação
e Planejamento em 2004 e 2005. Hoje é diretor-técnico
do Saae.

Credibilidade que faz diferença
Com quase 40 anos de carreira e participação ativa na sociedade, em entidades
como a JCI (antiga Câmara Júnior), Rotary
Club e partidos políticos, Giacobbo construiu sua imagem e credibilidade, o que,
no mundo dos negócios, é essencial. “No
meu ramo de atuação, poder contar com
a confiança das pessoas é primordial. Isso
porque na construção de um edifício os
investidores vão dispender de uma grande
quantia de dinheiro para o administrador da
obra, que varia entre R$ 100 e R$ 150 mil ao
mês. Quem vai dispor desse dinheiro mensalmente, em um sistema de condomínio,
para alguém que não tem credibilidade?”,
questiona.
Atualmente, Giacobbo está à frente da
construção do Edifício Independência, na
Rua Independência, com dez pavimentos,
já na fase de conclusão; de mais dois localizados na Rua São Paulo, esquina com a
Avenida Maripá, um de sete pavimentos de
salas comerciais e um de dez pavimentos,
residencial; e em Pato Bragado, um prédio
de nove andares que está no terceiro pavimento. “Entregamos há pouco um edifício
na Rua Dom João VI, ao lado do Sicoob, outro
de seis pavimentos, onde fica a agência dos
Correios, e o Morada do Sol, de nove pavimentos, em frente à prefeitura”, comenta.

Trajetória
Giacobbo, que atuou por
dois anos na extinta Companhia
de Desenvolvimento de Marechal Cândido Rondon (Codecar),
acompanhou na época a execução
de obras públicas, como o Ginásio
de Esportes Ney Braga, o Terminal
Rodoviário Germano Bosenbecker,
o Aeroporto Municipal Ruben Berta
e escolas, bem como obras de pavimentação asfáltica do município.
Também foi secretário de Indústria,
Comércio e Turismo e de Coordenação e Planejamento.
Hoje, o engenheiro civil, além
de estar à frente da Giacobbo Engenharia Civil, é diretor-técnico
do Serviço Autônomo de Água e
Esgoto (Saae) de Marechal Rondon e
comanda o projeto de ampliação da
rede de esgoto para atendimento de
toda a cidade. “Sinto orgulho de ter
participado do processo de desenvolvimento de Marechal Rondon.
No entanto, o trabalho não para.
Temos muito a fazer e sempre tenho
como objetivo continuar ajudando
no que posso o município em que
vivo. Tenho comigo que em qualquer atividade que se desempenhe,
desde que com amor, carinho e
dedicação, os frutos e resultados vão
aparecer. Vamos deixando nossa
marca na história”, finaliza.
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A beleza e a funcionalidade
dos pergolados

ESTRUTURAS EM MADEIRA CRIAM AMBIENTES
ACONCHEGANTES E PRÁTICOS, GARANTINDO
SOFISTICAÇÃO A JARDINS, FACHADAS,
GARAGENS E VARANDAS GOURMET

O

Tipos de madeira

Todas essas funcionalidades do pergolado de madeira são possíveis em função da
sua estrutura e das possibilidades que ela permite. O pergolado de madeira pode ter
qualquer tamanho, de acordo com o espaço disponível ou aquilo que se deseja criar
com ele. “Acima de tudo, é de extrema importância que para ser seguro o pergolado
esteja devidamente instalado por profissionais que o façam corretamente, observando

Policarbonato é o
material aplicado
em pergolados
cobertos:
chapas bastante
resistentes e mais
leves que o vidro
Fotos: Divulgação

s pergolados são estruturas cada vez mais em alta pela sua funcionalidade
e beleza. A estrutura surgiu pelo seu uso extensivo na cultura do vinho,
usado para suspender videiras e foi adaptado a imóveis tanto pela sua
beleza quanto pela possibilidade de substituir estruturas de alvenaria. “O
pergolado está muito em alta na decoração de ambientes externos”, expõe o vendedor
Alan Rodrigo Eckstein, da Romal Madeiras.
Não existe um padrão para o pergolado. Ele deve incorporar o ambiente. O pergolado
é uma opção para substituir construções tradicionais de alvenaria, que tem um processo
construtivo mais demorado e moroso, além de ser adaptável a diversos ambientes,
como espaços de descanso convidativos em jardins e varandas, extensão de fachadas,
abrigos para veículos, varandas gourmet e até mesmo pomares. “O pergolado garante
sofisticação ao ambiente”, menciona.
A estrutura pode agregar plantas ornamentais e flores, formando belos jardins e
controlando a incidência de luz. “É uma solução muito utilizada na arquitetura, pois
cria áreas de transição. Por serem compostos por vigas espaçadas, podendo ou não
serem cobertos, os pergolados geram efeitos de sombra muito interessantes. Quando
bem explorados, geram também ambientes bastante funcionais, não sendo necessário,
na construção de uma garagem, por exemplo, averbar o imóvel”, enaltece Eckstein.

Nas estruturas
são utilizadas
madeiras de lei e
garapeira, que são
de alta qualidade
e resistentes a
intempéries
as necessidades de tratamento da madeira, como verniz ou pintura,
para aumentar o seu tempo de vida útil”, salienta.
Por ser uma estrutura que ficará exposta à ação do calor, umidade, chuva e estiagem, o material precisa ser bastante resistente a
intempéries. “Por isso a importância de colocar a madeira adequada.
Na grande maioria, são empregadas madeiras de lei, dentre elas
Garapeira e Itaúba, as quais já possuem por sua natureza uma
maior durabilidade. Outra opção é o eucalipto tratado (roliço), que
recebe tratamento de imunização em autoclave, visando à proteção
contra o ataque de cupins, fungos, da umidade e de outros agentes”,
ressalta Eckstein.
A cobertura do pergolado, explica ele, depende da finalidade
da estrutura. “Muitos não possuem cobertura, tendo como objetivo
principal embelezar o local, possibilitando um espaço para criação
de diversos tipos de flores, como orquídeas e trepadeiras, proporcionando espaço arejado para descanso, tomar chimarrão”, cita.
Há coberturas que protegem o ambiente totalmente da chuva,
sendo os mais utilizados policarbonato e vidro. “Esses materiais
possuem tratamento contra a incidência dos raios ultravioleta,
mantendo a qualidade ao longo dos anos de exposição direta ao
sol”, finaliza Eckstein.
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Piso vinílico:

a evolução do laminado

A

cabamento, durabilidade, resistência,
conforto térmico e acústico, além do custobenefício são as principais características a
serem levadas em consideração na hora de
escolher o piso para sua casa ou escritório, aﬁnal, a peça
tem o poder de transformar completamente o ambiente.
O piso vinílico tem ganhado cada vez mais espaço
no mercado de construção por ser uma evolução do
piso laminado - utilizado por muitas pessoas por ser
de fácil instalação e por ajudar a manter a temperatura
do ambiente. “A desvantagem do piso laminado está na
resistência à umidade. No piso térreo, especialmente, em
algumas situações o piso laminado pode apresentar estufamento, o que não acontece
no piso vinílico”, comenta
o sócio-proprietário da
Arte Decorações, Sandro
Ceruti.

Vantagens

Entre as características que fazem o piso
vinílico ser a “evolução” do laminado
estão o conforto

térmico e acústico, tendo em
vista que, assim
como o laminado, mantém a
temperatura do
ambiente, porém
tem grande capacidade de abafar sons, sendo bastante silencioso, além de
manchar muito pouco e ser antialérgico. “Outra grande
vantagem do pisco vinílico é a resistência à umidade e
não necessitar de dilatação para trabalhar, diferente do
piso laminado”, enaltece.
A instalação do piso vinílico é outro fator que inﬂuencia no custo-benefício do produto. A aplicação é
feita por meio de encaixes. “Ele pode ser aplicado sobre
a cerâmica, desde que a peça esteja bem nivelada e ﬁxa.
Contudo, há a possibilidade de aplicação de uma massa
niveladora para aplicação do piso vinílico”, explica Ceruti.
Devido ao fato de a instalação ser por meio de
clique, as vantagens estão na possibilidade de uso
logo após a instalação e da retirada do piso quando o
cliente desejar. “Em um espaço alugado, por exemplo,
o piso pode ser instalado e retirado quando o locador
for embora”, diz.

Sócio-proprietário da Arte Decorações,
Sandro Ceruti: “Nós já realizamos diversos
projetos em Marechal Rondon e o piso
vinílico tem sido aprovado por vários
arquitetos da nossa cidade, o que apenas
comprova a qualidade e as vantagens desse
piso que hoje é evidência na decoração”

Fotos: Divulgação

PROPORCIONANDO CONFORTO TÉRMICO
E ACÚSTICO, MATERIAL ESTÁ EM
EVIDÊNCIA NO MERCADO DA DECORAÇÃO
PELO CUSTO-BENEFÍCIO ACERCA DA
QUALIDADE, DURABILIDADE E FACILIDADE
NA APLICAÇÃO E RETIRADA DO PISO

Detalhes

Ceruti enfatiza que o piso vinílico tem
texturas semelhantes à madeira e ao
porcelanato, por isso, o cliente pode
se beneﬁciar do conforto térmico,
acústico, da agilidade na instalação e
da resistência à umidade e riscos
levando em conta seu gosto pessoal pelos detalhes do acabamento.
“Nós já realizamos diversos
projetos em Marechal Cândido
Rondon e o piso vinílico tem
sido aprovado por vários arquitetos da nossa cidade, o que
apenas comprova a qualidade
e as vantagens desse piso que
hoje é evidência na decoração”,
ﬁnaliza Ceruti.
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Pintura mecanizada airless:
você conhece?

Fotos: Divulgação

DESCUBRA COMO A PINTURA PROFISSIONAL
COM EQUIPAMENTOS AIRLESS, DENTRE
OUTRAS TÉCNICAS INOVADORAS, É O MAIS
RECENTE AVANÇO PARA QUEM PRECISA
CORRER CONTRA O TEMPO SEM PERDER A
QUALIDADE E O ACABAMENTO DO SERVIÇO

P

aredes sem cor, manchadas, com rachaduras, desplacamento
ou aquela obra nova que chega na fase da pintura. Este importante detalhe da obra, porém, pode trazer a memória de
bagunça, sujeira, poeira, demora e alto custo de materiais.
É isso o que a maioria das pessoas pensam quando a ideia é pintar a
casa ou local de trabalho. Se você se identiﬁcou com a situação, é porque
ainda não conhece o novo padrão de pintura imobiliária proﬁssional,
também conhecido como pintura mecanizada.
A técnica é comportada por equipamentos que facilitam os serviços
de pintura em superfícies diversas, principalmente serviços em grande
escala e de difícil acesso, como no caso de edifícios comerciais, residenciais
e industriais.
Segundo Karton Alves de Souza, proprietário da Império Acabamentos
e Pinturas, o processo funciona com uma bomba de alta pressão, pulverizando massas e tintas com até três mil psi, o que torna a camada uniforme
e diminui as demãos. “Na pintura mecanizada, é projetada uma melhor
cobertura, melhorando também o rendimento das tintas”, explica. “Um
telhado que normalmente demorava um mês para ser pintado, hoje em
dois dias está pronto”, compara.
Com a pintura mecanizada, a economia de tinta pode
variar de 20% a 30% se comparada com o modo tradicional,
com o rolo ou pincel. “Otimiza tempo e rendimento do
produto, sem perder a qualidade”, enaltece.
Qualidade sem desperdícios
Santos diz que a formação de equipe proﬁssional e a busca por novas tecnologias, uso de
EPI’s, plataformas de elevação, equipamentos
de pintura para projeção de tintas e texturas, o lixamento acoplado a aspiradores e o
padrão de isolamento de mobiliário, pisos
e aberturas diminuem os transtornos de
tempo e limpeza. “Tudo isso sem perder a
qualidade e diminuindo desperdício de
materiais, o que promove agilidade e a
melhor relação de custo-benefício na hora
de pintar o imóvel”, destaca.

Fotos: Divulgação
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Vai construir
ou reformar?
Escolha uma
construtora!

C

onstrução de casas, disponibilização
de imóveis para venda, execução de
projetos, reformas. Essas são algumas
das frentes assumidas pela Pletsch
Construtora Civil, que tem como principal objetivo
atender às necessidades do cliente, independente
de sua demanda.
“Nosso atendimento é personalizado, e esse se
tornou um de nossos diferenciais. Fazemos questão
de conhecer pessoalmente quem entra em contato
conosco. Muitos nos pedem orçamentos por rede
social ou telefone, mas gostamos de marcar um
horário, conversarmos com calma, para que possamos entender tudo o que o cliente deseja. Afinal,
estamos trabalhando com o sonho das pessoas”, frisa
a administradora e sócia-proprietária da Pletsch

Fotos: Divulgação

MAIOR SEGURANÇA, QUALIDADE
E MENOS DOR DE CABEÇA
FAZEM DAS CONSTRUTORAS A
MELHOR OPÇÃO ATUALMENTE
Eugênio e Simone Pletsch, sócios-proprietários da Pletsch Construtora Civil
Construção Civil, Simone Pletsch.
Ela diz que a construtora busca atender em
todos os setores da construção civil, levando em
consideração as especificidades de cada cliente.
“Desejamos sempre deixar o cliente satisfeito”,
enaltece o construtor responsável e sócio-proprietário da empresa, Eugênio Pletsch.

Segurança e qualidade

Buscar por uma construtora, desde a hora da
elaboração do projeto ou mesmo apenas para a sua
execução é sinônimo de segurança. A construtora
pode atuar em todas as necessidades de uma obra,
que contempla projetos arquitetônicos, estruturais,
hidráulicos e elétricos
com um alto padrão de
qualidade.
Além disso, a contratação de uma construtora garante uma
equipe de profissionais
de referência, que podem auxiliar também
na escolha dos melho-

res materiais, partindo do conhecimento técnico.
“Esse é um outro serviço que também prestamos.
No momento do acabamento, buscamos o cliente
em casa, levamos até a loja e explicamos os diversos
tipos de materiais e preços para que as melhores
escolhas sejam feitas, dentro do orçamento do
cliente”, menciona Simone.
Toda a parte burocrática, que envolve a
documentação da casa, também é realizada pela
construtora. “No fim, entregamos a escritura e a
chave da casa”, ressalta Eugênio.

Hora de investir

Segundo Simone, o cenário de incertezas
no mercado, em função da crise econômica, começou a mudar e já é possível verificar muitos
novos investimentos no ramo de construção
civil. “Tempos atrás, passávamos o orçamento
e percebíamos que as pessoas tinham como
investir, mas estavam aguardando, com um
pouco de medo. Desde outubro do ano passado
esse cenário melhorou. Vemos que o momento
de investir é agora”, salienta.

30

REVISTA CONSTRUÇÃO E DECORAÇÃO

A responsabilidade civil
no contrato de empreitada

O

contrato de empreitada possui
como principal característica a
construção e a realização de obras
de engenharia civil, principalmente
casas e prédios, e pode englobar a obra como um
todo ou apenas parte desta. A depender do pactuado entre as partes, pode ter como objeto também
a modiﬁcação ou reparação de uma obra, como,
por exemplo, a reparação do telhado de uma casa
ou até mesmo a pintura de paredes.
Está disciplinado nos artigos 610 a 626 do
Código Civil o contrato de empreitada e pode
ser deﬁnido como o “contrato em que uma das
partes (empreiteiro) se obriga, sem subordinação
ou dependência, a realizar certo trabalho para a
outra (dono da obra), com material próprio ou por
este fornecido, mediante remuneração completa ou
proporcional ao trabalho executado” (PEREIRA,
Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil,
vol. III, p. 315).
A empreitada pode ser de mão de obra (também chamada de lavor), que é voltada especiﬁcadamente para a atividade a ser executada pelo
empreiteiro, ou empreitada mista, que conjuga a
execução da obra e a entrega dos materiais.
Na empreitada de lavor, se a obra apresentar
problemas, antes da entrega e sem culpa do empreiteiro, quem sofre a perda é o proprietário da obra.
Já na empreitada mista, os riscos correm por
conta do empreiteiro, até o momento da entrega
do bem; enquanto a obra não é entregue ao dono
os riscos são suportados pelo empreiteiro. Somente
passam ao dono da obra após este recebê-la pronta.
DIREITOS E DEVERES
DAS PARTES CONTRATANTES
O empreiteiro é detentor de direitos e deveres.
Entre os direitos destacam-se o recebimento do
preço acordado e liberdade de atuação. Já nos
deveres está a realização da obra, a obtenção do
resultado pretendido, o dever de fornecimento dos
materiais necessários e o de conservar a obra até
a entrega efetiva. Celebrado o contrato, o empreiteiro assume o compromisso de realizar a obra e
deve atentar-se para a entrega pontual, conforme
cronograma e livre de vícios e defeitos ocultos.
A outra parte - o proprietário da obra - também
possui direitos e deveres. Como direitos destacam-se a obtenção do resultado pretendido e o direito

de ﬁscalização da obra e como deveres estão pagar
o preço contratado, colaborar com o empreiteiro e
dar o aceite à obra, quando ﬁnalizada.
A responsabilidade civil engloba tanto a responsabilidade contratual quanto a extracontratual
e baseia-se no dever de indenizar e reparar a parte
lesada, sendo a sanção monetária aplicada ao
infrator com o intuito de coibir a reiterada prática
delituosa, todavia a culpa do empreiteiro deve ser
provada pela parte lesada.
No tocante ao prazo de garantia da obra, o
mesmo poderá ser estipulado contratualmente,
e na ausência de estipulação, o prazo ﬁxado por
lei é de cinco anos, tendo início de contagem temporal a data de entrega da obra pelo empreiteiro
ao proprietário.
RESCISÃO CONTRATUAL
A rescisão contratual pode ocorrer por vontade
de ambas as partes.
Se rescindido por iniciativa do proprietário e
sem justa causa, este deverá pagar ao empreiteiro
as despesas e lucros relativos aos serviços já feitos,
mais uma indenização plausível.
Se a rescisão, sem justa causa, ocorrer por
iniciativa do empreiteiro gera o dever de indenizar
pelas perdas e danos ocasionados ao proprietário.
Em alguns casos a rescisão por parte do
empreiteiro é justiﬁcada por a) motivo de
força maior; b) culpa do dono, quando, por
exemplo, deixa de realizar pagamento ou
fornecer materiais; e/ou c) quando ocorre
exigências e mudanças por parte do
dono da obra desproporcionais ao
projeto.
CONCLUSÕES
Considera-se que as partes
estarão bem representadas e
protegidas quando tiverem
suas questões baseadas no
contrato estabelecido de
maneira transparente, que
reﬂita a intenção pretendida
e o acordo ﬁrmado. Do contrário, diante de contratos
omissos ou na ausência de
qualquer contrato, as partes
poderão ser surpreendidas

por decisões gerais, que aplicarão as normas vigentes segundo entendimentos amplos, que nem
sempre reﬂetirão o melhor interesse das partes.
Desta forma, é possível compreender a importância de realizar um contrato de empreitada, ou
seja, uma modalidade de contrato de prestação
de serviço na qual uma das partes se obriga em
relação à outra a realizar certa obra, mediante
um preço, sendo que ambas as partes assumem
direitos e deveres uma com a outra, baseadas em
regulamentações do Código Civil.

Advogada
Caroline
Vanessa Weiss
OAB/PR
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e design sofisticado
ALUMEGLASS APRESENTA OS VIDROS REFLETIVOS
HABITAT, QUE GARANTEM CONFORTO TÉRMICO E
PRIVACIDADE AOS AMBIENTES

F

achadas imponentes, sofisticadas, com design moderno
e, acima de tudo, funcionais.
Esses são alguns dos benefícios ofereci-

dos pelos vidros refletivos Habitat, que
têm se tornado uma grande tendência
na fachada de residências, prédios e
empreendimentos comerciais.

A AlumeGlass, empresa referência no
setor de esquadrias de alumínio e vidraçaria
para Marechal Cândido Rondon e região,
apresenta essa nova tendência ao mercado,
produzida para oferecer proteção solar às
residências e design sofisticado aos ambientes.
A tecnologia do vidro refletivo favorece
a entrada da luz natural, oferecendo mais
luminosidade. Além disso, garante mais
privacidade aos ambientes internos devido
ao seu efeito espelhado, que impede que as
pessoas que estão do lado de fora consigam
ver a parte interior.
A proteção solar também diminui a entrada de calor no ambiente interno, deixando
a temperatura mais agradável e o espaço
mais confortável, proporcionando equilíbrio
térmico.
O conforto que este tipo de vidro proporciona aos ambientes é um dos seus principais
pontos fortes.
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Em busca de um imóvel?
Procure um corretor do Núcleo de Imobiliárias

Divulgação

NÚCLEO CONTA COM 11 EMPRESAS
RONDONENSES QUE GARANTEM
TRANQUILIDADE, TRANSPARÊNCIA E
SEGURANÇA AO CLIENTE QUE BUSCA REALIZAR
O SONHO DE CONQUISTAR SEU IMÓVEL

C

omprar um imóvel requer planejamento e cuidados
para a tão sonhada casa própria não se tornar uma
grande dor de cabeça.
Para ajudar neste processo, ter um corretor de
imóveis de confiança na busca pelo imóvel é primordial. O Núcleo
Setorial de Imobiliárias da Associação Comercial e Empresarial
de Marechal Cândido Rondon (Acimacar) objetiva oferecer aos
clientes que buscam imóveis tranquilidade, transparência e segurança. “O cliente precisa se sentir seguro e não pressionado
para fechar um ótimo negócio. Junto às empresas nucleadas,
o processo de venda tem início, meio e fim, sempre concluído
com excelência”, enfatiza o corretor de imóveis Roberto Afonso
Thomé (Beto), primeiro coordenador do Núcleo de Imobiliárias.
No momento de buscar um imóvel, a indicação de Beto é de
que se dê preferência a um corretor de imóveis obrigatoriamente
credenciado no Conselho Regional de Corretores de Imóveis do
Paraná (CRECI-PR) e preferencialmente que seja participante
do Núcleo de Imobiliárias da Acimacar, composto por 11 empresas integradas que garantem aos clientes profissionalismo
no atendimento, com foco em melhoria dos processos, fortalecimento das empresas, inovação e tecnologia. “Por meio do site
www.nucleoimobiliariomarechal.com.br, que integra todas as
imobiliárias, o processo de busca do imóvel é facilitado e mais
rápido, além da divulgação conjunta dos imóveis a serem comercializados ser ampliada. O cliente pode escolher com qual
imobiliária deseja fazer negócio dentre as que estão vinculadas
ao núcleo”, informa Beto.

CHECKLIST
Observar cautelosamente o profissional e a empresa que auxiliará no momento de realizar o sonho de comprar seu imóvel é de
extrema importância para o fechamento do negócio. “O profissional
poderá orientar de forma adequada acerca dos documentos do
comprador e do imóvel necessários para a compra”, menciona
o corretor.
Beto pontua que os documentos necessários para efetivar a
compra e que serão utilizados para encaminhar a escritura pública
de compra e venda são:
- Do(s) vendedor(es): cópia legível de RG, CPF ou CNH
vigente, certidão de nascimento ou casamento, comprovante de endereço atual, certidão negativa da Receita Federa e Receita Estadual.
- Do Imóvel: certidão de ônus do registro de imóveis e certidão negativa da prefeitura.
- Do(s) compradores: cópia legível de RG, CPF ou CNH
vigente, certidão de nascimento ou casamento, comprovante de
endereço atual.
“Esse checklist de documentos e negativas é necessário para
imóveis pagos à vista. Para financiamentos e consórcios há um
checklist específico de cada banco ou administradora”, conclui Beto.
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