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Nossa morada é nosso universo particular, o lugar onde contamos nossa história e onde
de fato começam as mudanças, que posteriormente se refletem na comunidade. Pensando nisso, esta edição da Revista Criare vem repleta de conteúdos que inspiram novas
atitudes para um futuro mais feliz e sustentável.
Nossa entrevistada, Carolina Piccin, lança uma reflexão sobre o que descartamos
e propõe um repensar os nossos excessos. Sintonia perfeita com a seção Sabor, que
apresenta o chef César Costa e seu restaurante, o Corrutela, onde aproveitar ao máximo
cada ingrediente é o principal tempero. A seção Tire Suas Dúvidas traz as três irmãs do
coletivo Verdes Marias, que ensinam como deixar a cozinha mais ecológica. São todos
exemplos de boas práticas conectadas ao estilo de vida contemporâneo, celebrado
nesta edição também por meio dos projetos cheios de referência à natureza e que
propõem a flexibilização dos ambientes.
E, já que estamos falando em estilo de vida contemporâneo e adaptação aos novos tempos, a Criare está cada vez mais alinhada às tendências do morar, ao design
inovador e à sustentabilidade. Empresa do grupo Todeschini, a Criare traz em seu DNA
a evolução constante, a paixão por pessoas e por aprimorar a relação dos clientes com
seus lares. Com uma trajetória de 80 anos, a Todeschini, administrada há três gerações
pela família Farina, é reconhecida mundialmente pelo maquinário de última geração,
pela eficiência logística, pela qualidade dos produtos e pelo contínuo investimento nas
relações humanas.
A Criare é sinônimo de presente e futuro, de atuação sustentável nos âmbitos social
e ambiental, e de fé inabalável no Brasil e na América Latina. Sua performance evidencia
habilidades competitivas capazes de enfrentar com excelência os novos tempos. Para a
Criare, mudar significa garantir um futuro mais feliz.

RICARDO FARINA
Presidente

Leia. Acesse. www.criare.com
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NAS REDES

BLOG

INSTAGRAM

LIVRO

COMUNIDADE VERDE

—―
O austríaco Igor Josifovic, criador do happyinteriorblog.com — que
aborda decoração, arquitetura, estilo, viagem e plantas —, uniu forças
com a holandesa Judith de Graaff, do joelix.com — que enfoca o uso de
cores e vegetação em projetos de interiores. A paixão de ambos pelo verde
deu origem ao urbanjunglebloggers.com. A dupla tem como objetivo
criar uma comunidade global unida pela beleza e pelos benefícios de usar
plantas na decoração. No livro Urban Jungle e no perfil @urbanjungleblog
eles também compartilham ideias e projetos de bricolagem, dão dicas
úteis e contam curiosidades sobre o tema.

FACEBOOK

ARQUITETOS E DESIGNERS

REVISTA
BLOG

HISTÓRIAS PARA CONTAR

—―
O historiasdecasa.com.br revela como as pessoas se relacionam
com os espaços que ocupam, mostrando diferentes jeitos de
morar. Misto de literatura e decoração, o blog apresenta histórias
reais e, como um livro aberto, convida o leitor a percorrer os
ambientes aí descortinados e absorver cada detalhe. Além de
decoração, abrange temas como culinária e faça-você-mesmo.
NETFLIX

JARDIM DOS SONHOS
—―
Na série Big Dreams, Small Spaces,
da Netflix, o roteirista e apresentador
inglês Monty Don ajuda pessoas comuns
a plantar e cuidar de seus sonhados
jardins. Os episódios apresentam histórias
inspiradoras, como a do caminhoneiro que
quer um belo lugar para sua família, e a
da viúva que deixa para trás seu adorado
quintal e planeja criar um novo.
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BLOG

INSTAGRAM

CONEXÃO E
INFORMAÇÃO
—―
Se você aprecia as entrevistas, as
matérias e os projetos assinados
pelos arquitetos e designers de
interiores que a Revista Criare
traz, temos uma boa notícia!
Além desta edição, você pode
acessar conteúdos de edições
passadas. Basta clicar em
criare.com/public/revistas
para ingressar no universo de
informação e entretenimento
que conecta você à Criare.

REVISTA

CONTEÚDO COLETIVO

—―
Um blog de decoração que começou como uma
brincadeira e um perfil no Instagram que logo atraiu
milhares de seguidores. Assim surgiu o @casadecolorir,
que também é um coletivo de criadores que produzem
objetos para deixar os lares mais felizes. E dos produtos
e temáticas que envolvem essa rede de microempreendedores nasceram a loja online e a revista impressa Casa
de Colorir. À frente do projeto está Thalita Carvalho,
publicitária, artesã e apresentadora do canal GNT.

—―
A Criare orgulha-se de trabalhar com
designers de interiores e arquitetos
parceiros em todas as cidades onde ela está presente por
meio de suas lojas. Aliar beleza e funcionalidade, interpretar
sonhos e criar projetos compatíveis com o orçamento do
cliente são as especialidades desses talentosos profissionais.
Para conhecer nossos parceiros e seus trabalhos, acesse
facebook.com/moveiscriare.

INSTAGRAM

VAMOS COMBINAR?
—―

Quer ficar por dentro das dicas
de decoração da Marne Barbieri,
designer exclusiva da Criare?
Então acompanhe o perfil
@criaremoveisoficial, onde
são apresentadas combinações
de padrões, cores e acessórios
alinhadas às últimas tendências
da arquitetura e decoração.

WEBSITE

RASTREIO SEGURO
—―
Localize Seu Pedido é uma ferramenta de consulta disponibilizada ao cliente
quando ele adquire um produto da Criare. Ao fechar o contrato, gera-se um código
de rastreio que lhe possibilita acompanhar o pedido diretamente junto à fábrica.
Para conferir o status do pedido com segurança e transparência, basta acessar
www.criare.com. Vale lembrar que a consulta restringe-se aos móveis fabricados
pela empresa, não abrangendo demais produtos eventualmente adquiridos nas
lojas, como mármores, granitos, utensílios de decoração, etc.
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RADAR
© Karen Suehiro
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ANTÔNIO JOTTA E CAROL NÓBREGA
FUNDADORES DO FLO ATELIER BOTÂNICO

DECORAÇÃO
VIVA
Celebrada como uma das grandes
tendências do momento, a urban
jungle vai além da estética:
inspira a desaceleração da correria
cotidiana e a reconexão com a terra.

Q

uando alguém procura o Flo Atelier Botânico em busca de uma decoração ao estilo urban jungle, Carol Nóbrega e Antônio
Jotta vão logo dizendo que plantas não são meros
objetos decorativos. “Mesmo que o interesse inicial tenha sido despertado por motivos estéticos,
queremos que a pessoa vá além. Antes de ser tendência, ter plantas em casa faz bem”, frisa Carol.
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REVISTA CRIARE 26

É a conexão com as coisas da terra que norteia os aulões de floresta urbana ministrados no
ateliê paulistano. “Estamos digitais demais, robotizados demais. Cuidar de plantas ajuda a ser mais
humano, entender os sinais da natureza, o tempo
de cada coisa”, observa a designer.
Tempo é um elemento primordial para o
planejamento de um ambiente urban jungle. “Se
você viaja muito e tem pouco tempo para a rega,
plantas tropicais não vão caber na sua decoração”,
avisa Carol. Cactos são mais indicados para quem
não para em casa. Outro fator essencial é a luz.
Lavabos e corredores, onde há pouca claridade,
não são em geral os espaços ideais.
Para compor o ambiente de selva, Carol
recomenda tons terrosos e elementos naturais,
como pedras e cristais. Combinar espécies diferentes é outra dica. Ter flexibilidade para mudar a
planta de lugar se ela não se adaptar ao espaço
planejado de início é importante para que a natureza faça seu trabalho.

8
Quem não tem muita prática em jardinagem
pode começar com menos plantas, vasos menores ou um terrário. Foi assim que Carol e Antônio
cativaram os amigos depois de voltarem da lua-de-mel na França, em 2012, encantados com as
butiques de flores que viram por lá.
As origens interioranas de Antônio, diretor
de arte apaixonado por botânica, e a formação
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em design de Carol inspiraram a criação de minijardins que deram início ao Flo, em 2013. Hoje, o
casal mantém um ponto de venda em Nova York e
recentemente criou uma sala de chá no ateliê da
Vila Madalena. “Nossa proposta é promover uma
experiência de integração holística, um espaço de
pausa e contemplação”, descreve Carol. Um refúgio verde na metrópole paulistana.

1▹ Muda de Filodendro Pink, da Selvvva, em cachepô de alumínio com pintura eletrostática branca, Ø 25 cm (boca), Ø 14 cm (base) x 12,5 cm, e suporte de aço--carbono com pintura eletrostática rosa, 30 cm de altura 2▹ Muda de Maranta Pavão, da Selvvva, em cachepô de alumínio com pintura eletrostática petróleo,
Ø 18 x 16 cm, e suporte de aço-carbono com pintura eletrostática preta, 60 cm de altura 3▹ Luminária Albatroz, da designer Mônica Cintra, com base de madeira
maciça de cedro despigmentada e cúpula de linho de seda, Ø 0,40 x 0,87 cm 4▹ Série Lagos, do Studio Heloísa Galvão, de porcelana líquida, com prato grande na
cor lago 24,5 x 22 x 1,9 cm, prato médio na cor terracota 21 x 17 x 1,6 cm, prato pequeno na cor oceano 13,5 cm x 14,5 x 1,6 cm e bowl na cor oceano 10,5 x 12 x 6,4 cm
5▹ Poção Rara, do Flo Atelier Botânico, com arranjo em vidro de laboratório, contendo uma tillandsia e uma samambaia 6▹ Jaca Vaso Grade e Jaca Vaso Mini,
da designer Hanna Englund Olano, de cerâmica, 21 x 12 x 20,5 cm e 12 x 7 x 11,5 cm 7▹ Kit com 11 Cartões e 11 Envelopes, do Flo Atelier Botânico, fotos de Carol
Nóbrega, impressão offset digital e hotstamping dourado em papel art premium 300 g, envelope de papel kraft 160 g, 10 x 15 cm 8▹ Conjunto de Mesas de Centro
Riviera, da designer Mônica Cintra, madeira maciça de canela despigmentada, 1,10 x 1,10 x 0,28 m 9▹ Muda de Asplênio, da Selvvva, em cachepô de alumínio com
pintura eletrostática rosa, Ø 18 x 16 cm 10▹ Muda de Pacová, da Selvvva, em cachepô de alumínio com pintura eletrostática verde-água, Ø 21,5 x 19,5 cm
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