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Tempo de
confraternização
A noite de Natal é a data mais esperada do ano para muitas famílias. Reunir
pessoas queridas em volta de uma mesa
farta, com muita alegria, é um momento
especial. Pensando nisso, aqui vão algumas dicas na hora de decorar a mesa da
ceia. Sem muitos gastos e com utensí-

lios de casa, é possível fazer o diferencial nesta noite tão mágica.
A primeira dica é abusar das cores
natalinas. O verde, o dourado, o vermelho e o branco devem predominar. Eles
podem estar presentes nos laços de fita
aplicados sobre tortas e panetones, nos

guardanapos, na cor das taças e copos
usados durante o jantar e nos arranjos de
flores da mesa. Lembre-se de colocar algum enfeite natalino na mesa, como um
Papai Noel, por exemplo. Estes objetos
dão graciosidade à decoração e ajudam
a compor o clima bem natalino.

Moringas Gift

A We desenvolveu uma nova coleção para o Natal
composta por moringas e canecas com estampas
delicadas das seguintes imagens religiosas: Nossa
Senhora Aparecida, São Francisco, Nossa Senhora das
Graças, Divino Espírito Santo, Santo Antônio e Sagrado
Coração de Jesus e Maria.

Estilo e cores

Santo Antônio

Vários sotaques

Sagrado Coração de
Jesus e Maria
São Francisco

Os arquitetos Daniel Reisewitz e Fernanda Basso, da
dfarquitetos, apostaram em uma proposta que reunisse
lembranças de diferentes países. Assim, o pinheiro
de aproximadamente 2 metros ganha destaque com
heranças e lembranças de viagens – como um sino dos
anos 1950 pintado a mão, estrelas de origami, botas de
tricô de Nova York e bolinhas de Marrocos, Nova York,
Buenos Aires, além de um belo anjo em madeira de
oliveira, esculpido a mão, de Jerusalém.
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Nossa Senhora
Aparecida

Se o Natal significa a união da
família, a mmartan conseguiu
reunir toda sua família de
produtos para garantir que todos
recebam lindos presentes!! Estilo,
conforto, cores e sofisticação,
tudo para garantir que o Natal de
toda a família seja brilhante! Nas
dicas da mmartan para o Natal há
um mix de produtos que vai vestir
as casas por inteiro, desde cama,
mesa até banho.

