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Há quem diga que uma cama 
bem arrumada, lençóis limpi-
nhos e tecidos macios garantem 
uma melhor noite de sono. E 
pensando nisso, é preciso ter 
cuidados especiais tanto na hora 
de comprar, quanto na manuten-
ção dessas roupas. O edredom, 
por exemplo, é uma opção leve 
que pode ser usado praticamente 
o ano todo na nossa região. No 
verão, acompanham um lençol e 
no inverno, junto aos cobertores, 
garantem aquecimento. Outra 
grande vantagem desta peça é 
que não solta pelos (como al-
guns cobertores), evitando aler-
gias e acúmulo de pó. Na hora de 
comprar, vale ficar de olho nos 
acabamentos da peça, afinal, é 
algo que pode durar muitos anos.

Pensar na decoração do seu 
ambiente pode facilitar a esco-
lha por uma cor, ou optar por 
um tom neutro é sempre aposta 
certeira. A quantidade de fios por 
polegada da peça é o que deter-
mina a sua qualidade. Quanto 
mais fios, mais suave e dura-
doura será a roupa de cama. De 

modo geral, as peças de maior 
qualidade têm mais de 200 fios. 
O preenchimento do edredom 
deve ser preferencialmente por 
materiais antialérgicos – se fo-
rem de algodão esquentam mais 
ainda. Já os edredons com fibra 
de poliéster são mais leves e 
indicados para as estações mais 
quentes. 

Antes de efetuar a compra da 
roupa de cama, saiba o tamanho 
exato do seu móvel, pois a altura 
da cama e do colchão influencia 
bastante na escolha da peça. O 
ideal é que o edredom ou cober-
tor seja um pouco maior que a 
cama. Para a manutenção destas 
peças, deixe-as sempre higieni-
zadas, uma lavagem a cada seis 
meses é suficiente para evitar 
alergias e sujeira visível. Crie na 
família bons hábitos para evitar 
acúmulo de sujeira na cama, 
por exemplo, trocando sempre 
as roupas do dia a dia quando 
for deitar na cama. Isso porque, 
além da sujeira, os microrganis-
mos nocivos que carregamos da 
rua não são bem-vindos no am-

biente de descanso. O cuidado 
com os travesseiros e fronhas 
também é muito importante, por 
isso evite dormir de maquiagem. 

A frequência da troca das rou-
pas de cama deve ser semanal, 
mesmo que não haja sujeira 
aparente. Os ácaros se impreg-
nam facilmente nestes tecidos. 
É importante também deixar os 
travesseiros e o colchão arejan-
do, e se possível tomando sol. 
A lavagem dos lençóis deve ser 
feita com produtos adequados, 
e é importante atentar para as 
informações de lavagem contidas 
na etiqueta. Ter cuidado também 
na hora de passar a roupa de cama 
é fundamental. Procure dobrar 
assim que tirar os lençóis do va-
ral, evitando vincos e amassados. 
Edredons e colchas não precisam 
ser passados, pois a alta tempera-
tura pode estragar o enchimento 
com o tempo. Quando for guar-
dar as roupas de cama de inverno, 
se possível armazene-as em sacos 
plásticos, evitando que fiquem 
com aquele cheiro característico 
de roupa guardada. 

Nos meses de maio a agosto 
de 2016, o varejo de material de 
construção teve um desempenho 
8% superior ao registrado no 
mesmo período de 2015, segundo 
pesquisa mensal da Associação 
Nacional dos Comerciantes de 
Material de Construção (Ana-
maco). Realizado pelo Instituto 
de Pesquisas da Anamaco, com 
o apoio da Associação Brasileira 
dos Fabricantes de Tintas (Abra-
fati) e do Instituto Crisotila Bra-
sil, o estudo ouviu 530 lojistas de 
todas as regiões do país entre os 
dias 24 a 30 de agosto. 

De acordo com a pesquisa, em 
agosto o setor teve retração de 

9%, índice que foi 2% superior 
ao registrado no mesmo mês do 
ano passado. No acumulado do 
ano, o setor apresenta queda de 
5% com relação ao mesmo pe-
ríodo de 2015 e, no acumulado 
dos últimos 12 meses, a queda é 
de 7%. A expectativa da entidade 
é que o varejo de material de 
construção encerre o ano com um 
crescimento de 3% a 5% sobre o 
faturamento de R$ 115 bilhões 
registrado em 2015.

Pelo menos 54% dos lojistas 
que participaram da pesquisa 
demonstraram otimismo com as 
ações do governo nos próximos 
12 meses e 64% dos responden-

tes acreditam que recuperarão 
parte das vendas já no mês de se-
tembro. A pesquisa da Anamaco 
também indicou que a região Sul 
foi a que mais se destacou no mês 
de agosto, com crescimento de 
8% nas vendas. O Centro-Oeste 
registrou desempenho estável, 
enquanto que Norte e Nordeste 
tiveram queda de 6% e 9%, res-
pectivamente. No levantamento 
por categorias, as vendas de 
telhas de fibrocimento ficaram 
estáveis no mês, enquanto que 
revestimentos cerâmicos tiveram 
retração de 5%; louças sanitárias 
queda de 6%; e tintas registraram 
desempenho de – 9%.

O aconchego conferido pelas roupas de cama
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Aumenta a venda de material de construção 
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A automação residencial vem 
ganhando espaço a cada ano no 
Brasil, pois é uma tendência de 
destaque mundial e revela um 
segmento com oportunidades es-
pecíficas. Sistemas interligados de 
som, aquecimento, abre-fecha de 
persianas, e até limpeza da casa. 

A tecnologia se tornou aliada 
aos projetos de casas e departa-
mentos comerciais, pois garantem 
conforto e bom desempenho no 
que se propõe a fazer. A climati-
zação automatizada, por exemplo, 
já é uma realidade em muitos 
ambientes, pois consegue contro-
lar a temperatura à distância, via 
smartphones, podendo envolver 
ainda o controle das persianas, 
mudanças na iluminação e acio-
namento do home theater, por 
exemplo.

O sistema também permite o 
uso racional de energia elétrica, 
além da comodidade de chegar em 
casa e encontrá-la na temperatura 

desejada. Essa automatização 
permite também o controle pre-
sencial ou à distância do sistema 
de calefação, ar-condicionado e 
do aquecimento do piso.

Painéis touchscreen podem ser 
instalados em diferentes pontos da 
moradia para que o controle seja 
feito presencialmente. Horários e 
programações podem ser previa-
mente agendados pelo sistema de 
climatização automatizada, isso no 
caso de residências ou empresas 
também, o que evita desperdício 
no caso de alguém esquecer algo 
ligado no horário de almoço ou 
final de semana. O projeto perso-
nalizado deve ser feito junto a uma 
loja especializada, que deixará sua 
casa inteligente com conforto e 
tecnologia. 

Além da climatização e demais 
controles, a grande novidade é o 
sistema de aspiração de pó central. 
Ele funciona a partir de pontos 
de aspiração pelos ambientes, os 

quais são interligados por man-
gueiras de PVC embutidas. Um 
cilindro central suga o pó de forma 
discreta e eficiente. Preferencial-
mente a instalação deve ser feita 
durante a construção ou reforma 
do imóvel, já que os dutos são em-
butidos nas paredes. Uma maneira 
rápida de realizar a limpeza dos 
ambientes com vantagens como ter 
maior sucção do que um aspirador 
de pó comum, filtro autolimpante, 
remoção de ácaros, fungos e outros 
causadores de alergias, além de va-
lorizar o imóvel. Em uma casa com 
três a cinco pontos de aspiração, o 
investimento pode chegar a R$ 15 
mil, mas os benefícios compensam 
o custo inicial. 

A automação residencial está 
tão em alta que até a Apple lançou 
na semana passada, junto ao iPho-
ne 7, um novo aplicativo chamado 
Home, que serve exatamente para 
auxiliar na automatização do seu 
lar.

A correria no trabalho é tão intensa 
que sobra pouco tempo até para be-
ber água e escovar os dentes. Cuidar 
de uma planta, então, parece inima-
ginável. Por isso, apresentamos uma 
lista para fazer você mudar de ideia. 
Separamos oito espécies de plantas 
que vão sobreviver em sua mesa do 
trabalho e vão deixar seus dias mais 
alegres. Confira:

1- Cacto: se você é um novato em 
cultivar plantas, o cacto é a escolha 
certa. A planta não precisa ser regada 
frequentemente – eles podem arma-
zenar muito mais quantidade de água 
que outras espécies – e ainda amam 
sol. Ou seja, se em algum momento 
do dia a sua mesa recebe luz esse será 
o melhor lugar para ele.

2- Suculentas: essa espécie possui 
folhas gordinhas que reservam água. 
Essa característica a torna extrema-
mente fácil de cultivar. Em geral, 
exigem regas semanais e gostam 
de sol.

3- Planta-jade ou Crassula 
ovata: pertence à família das sucu-
lentas, então, é muito resistente. Por 
reservar água, é muito fácil de cuidar 
e se torna uma ótima opção para os 
jardineiros iniciantes. Ela gosta de 
pouca luz durante algumas horas 
do dia. Isso possibilita ter a espécie 
mesmo que a sua mesa fique longe 
da janela.

4- Clorofito: essa planta quase 
não exige manutenção e se adapta 
muito bem em qualquer ambiente, 
inclusive aqueles com ar-condicio-
nado. Por ter raízes grossas, conse-
gue reservar boa quantidade de água 
e tolerar alguns ‘esquecimentos’ e 
ainda se adapta à luz parcial.

5- Babosa: também faz parte da 
turma das suculentas. Suporta sol 
pleno, meia-sombra e variações de 
temperatura. Ela também prefere 
pouca rega. 

6- Espada-de-são-jorge: podem 
sobreviver facilmente a baixos níveis 
de luz e de rega – são basicamente 
projetadas para a vida no escritório. 
Regue-a apenas uma vez por semana 
e fique atento a drenagem do vaso 
para não acumular água porque ela 
pode apodrecer.

7- Bambu: além de dar um toque 
zen à sua mesa de trabalho, o bambu 
precisa de pouquíssima luz. Por ser 
uma planta aquática, precisa de água 
com uma frequência maior que as 
demais (mantenha as raízes sempre 
úmidas).

8- Heras: em fase de crescimento, 
essa planta precisa de rega frequen-
te, mas quando o tamanho dela for 
estabelecido, ela pode sobreviver 
facilmente. Acredite: elas gostam de 
temperaturas frias e, certamente, vão 
suportar o ar-condicionado.

O governo federal disponi-
biliza às famílias que desejam 
adquirir uma casa própria por 
meio do programa Minha Casa, 
Minha Vida uma ferramenta 
que permite simular em qual 
faixa de renda se encaixam e o 
valor do subsídio a que podem 
ter. No portal www.minhacasa-
minhavida.gov.br basta inserir 
a renda familiar para fazer uma 

simulação diretamente no pro-
grama. Contudo, para obter o 
financiamento e ter direito ao 
subsídio, a família deverá com-
parecer a uma agência da Caixa 
ou do Banco do Brasil levando 
os documentos necessários. A 
análise de crédito será feita pela 
instituição financeira e, somente 
após a aprovação, o cidadão 
pode adquirir o imóvel. 
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para facilitar a vida
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simulação para o
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