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Para decorar no Natal, saiba reutilizar

Faltam 40 dias para o Natal 
e muitas decorações já podem 
ser vistas em casas, lojas e 
pelas ruas da cidade. E não é 
por menos. Quem é que não 
gosta de decorar o ambiente 
para a data? Algumas pessoas 
colocam poucos adornos, 
outras já preferem encher 
os espaços. Na residência de 
Fátima Machado, de 53 anos, 
no bairro Arco-Íris, em Vera 
Cruz, a decoração ainda está 
tímida, mas ela adianta que 
até um trenó de metal com 
Papai de Noel feito de pano 
será instalado na fachada na 
próxima semana. 

E o melhor de tudo, nos 
enfeites confeccionados pela 
artesã, 80% são reciclados, 
ou seja, feitos com materiais 
reutilizados. “Aprendi com 
minha mãe que tudo se reu-
tiliza e quando eu era costu-
reira dizia: vou ser artesã e 
aproveitar tudo que puder”, 
recorda. “É uma maneira de 
não desperdiçar”, avalia.

Seja para a comercialização 
junto à Casa do Artesão ou 
para deixar a casa ainda mais 
bonita para o Natal, Fátima 
conta que reutiliza pratica-
mente tudo, inclusive revela 
que, através disso, todos os 
anos se permite fazer uma 
decoração diferente. Assim, 
não enjoa e sempre inova. 
Quem chega na residência da 
vera-cruzense já é recebido 
com um Papai Noel dentro 
de uma bota, feito todo com 
restos de tecido.

Mas não são apenas as 
sobras de tecidos de fábri-
cas de confecção que são 
aproveitadas. Latas de con-
serva de ervilha e vidros de 
conservas, por exemplo, se 
tornam objetos decorativos e 
que podem ainda ser usados 
para colocar bolachas e o que 
mais a imaginação permitir. 
Com garrafas pets de diver-
sos tamanhos, papais noéis 
ganham forma. Mas Fátima 
reforça: “o lixo tem que virar 
luxo, mas tem que ser boni-
to”. “Precisamos dar um bom 
acabamento. Assim, parece 
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Em uma armação de 
arame, passe palha em 

volta para preenchi-
mento e melhor 

acabamento
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Com cola quente,
vá transpassando o 

festão da cor 
desejada até fechar 

o arco.

Na ponta, prenda 
um tope. Com cola 

quente, aplique 
flores artificiais 

de Natal

Para dar um charme 
ainda maior, prenda al-

gumas bolinhas de Natal, 
também com 
cola quente

E por fim, pendure 
um Papai Noel 

produzido com tecido, 
que também pode ser 

feito em casa.

que o enfeite é novo”, revela.
Além de Papai Noel, Ma-

mãe Noela, botas decorativas 
e tantos outros itens, Fátima 
faz guirlandas e mostra como 
é possível produzir em casa, 

com itens que já foram com-
prados em algum momento 
para decorar a casa (confira 
passo a passo no quadro).“En-
joou do festão utilizado no 
pinheirinho? Pode usá-lo na 

guirlanda. O vaso com flores 
artificiais de Natal também. 
Basta retirar as flores”, con-
ta. “O artesanato permite 
isso, reutilizar praticamente 
tudo”, finaliza.


