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A fachada de uma casa é,
sem dúvida,o seu cartão de
visitas. Para mantê-la bonita, é preciso saber o material mais indicado, seguindo
o estilo e as condições climáticas do local.
As paredes que recebem
mais chuva necessitam de
um produto adicional em
sua superfície, enquanto as
que recebem mais sol precisam ter uma cor adequada.
— É importante ter atenção aos locais com incidência maior de chuva e usar
resinas ou hidrofugantes
nas superfícies com tinta,
pedra ou madeira. Já a escolha das cores deve ser de
acordo com a insolação. As
mais escuras desbotam
mais rápido e absorvem
mais calor. As mais claras
garantem um ambiente
mais confortável termicamente, além de desbotarem
menos — explica o arquite-

to Giovanni Cariello.
Atualmente, o acabamento
texturizado tem sido muito
empregado na reforma e na
pintura de fachadas. A duração vai de dez a 15 anos. É
preciso apenas lavar para que
a cor fique viva novamente.
— As texturas que duram
mais são as que já vêm pigmentadas. São melhores do
que as que precisam de uma
pintura. Elas evitam o mofo e
resistem bem ao sol — revela
a arquiteta Aninha Rezende.
Para complementar a fachada, os detalhes fazem toda a diferença. Cerâmica, pedra, pastilhas e madeira são
algumas opções para dar um
toque especial.
— No uso da madeira é importante usar um produto de
impermeabilização específico para que ela resista ao
tempo — conta Cariello.
Uma tendência é o uso de
tijolos aparentes, principalmente os feitos à mão. Segundo Aninha Rezende, eles resitem mais que os industriais. l
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Restaurantes de Petrópolis recebem a quarta edição do
Serra Wine Week, festival de degustação da bebida
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Os amantes do vinho podem
começar a contagem regressiva para se deliciar com a
quarta edição do Serra Wine
Week, festival de degustação
que acontece em Petrópolis,
a partir de quinta-feira, em
24 restaurantes de diversas
regiões da cidade.

Textura. A
técnica com
massa
pigmentada
dura de dez a
15 anos

Opções. O
arquiteto
Giovanni
Cariello
mostra vários
tipos de
materiais
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Aos amantes do vinho

EM CASA
Os materiais
certos para o
rosto do lar
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O evento, que conta com o
apoio do GLOBO-Serra, tem
duas novidades. A primeira é
o Wine Tour, uma van que levará os apreciadores a seis
restaurantes, onde serão degustados, no mínimo, dois
rótulos em cada, a R$ 95. A
segunda é um coquetel, no
Shopping Vilarejo, em Itaipava, na sexta-feira, por R$ 50.
No evento, os clientes pode-
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rão comprar vinhos com descontos de até 40%.
— A ideia é movimentar a
cidade na baixa temporada
— diz Rogério Elmor, criador
do Serra Wine Week. l
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+ INFO
Informações pelo site
<serrawineweek.com.br> ou pelo
telefone (24) 2222-9922

Degustação. Serra Wine Week movimentará 24 restaurantes

