CAPA O SUCESSO DOS IRMÃOS FOI TRADUZIDO NA PROCURA PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO EM SÃO PAULO: FORAM MAIS DE 120 MIL INSCRITOS

Irmãos Scott:
casa nova
sem estresse
Pela primeira vez no Brasil, Drew e
Jonathan, do programa ‘Irmãos à obra’ ,
revelam principais erros numa reforma
SÃO PAULO
(Continuação da pág.1)
Um dos erros mais comuns
de quem pretende reformar
é não usar especialistas em
casos que requerem profissionais à frente. A constatação é dos irmãos Jonathan e
Drew Scott, que há mais de
uma década realiza o sonho
de pessoas que os procuram
para fazer a reforma de suas
casas no “Irmãos à Obra”
(Discovery Home & Health).
“As pessoas querem fazer
seus próprios projetos, mas
não têm experiência para tal”,

concordam os apresentadores.
A história da dupla, aliás, se
inicia no final do ensino médio, quando passaram a comprar casas abandonadas no
bairro, reformar e vender a um
preço mais alto. Em suma, se
especializaram em encontrar
imóveis considerados “roubadas”, negociá-los a preços
atraentes e transformá-los em
lares dos sonhos para famílias
com o orçamento apertado.
Uma receita de sucesso.
“A incrível resposta que
tivemos do público mostra
como as grandes marcas e os
conteúdos relevantes ultrapassam a barreira da TV. Os
‘Irmãos à Obra’ são um fenô-

QUATRO DICAS PARA QUEM VAI REFORMAR

1

SEJA REALISTA
Saiba quanto você pode
gastar e cuide do seu
orçamento adequando
seus desejos a ele

2

POR ONDE COMEÇAR
Comece do cômodo que a
sua família mais usa. “Se
você passa muito tempo
no banheiro, ele tem
que ser bacana”, cravou
Jonathan

3

CHAME PROFISSIONAIS
“As pessoas querem fazer
seus próprios projetos,
mas não têm experiência
para tal”, afirmou Drew. Ou
seja, as chances de erros
são maiores

4

CONVERSEM EM FAMÍLIA
Todos devem opinar na
reforma, inclusive as
crianças; isso faz com que
elas se sintam parte da
‘nova’ casa
Divulgação

meno em todas as plataformas”, disse em nota Monica
Pimentel, VP de conteúdos da
Discovery.
No trabalho, a dupla se complementa. Drew é especialista
em mercado imobiliário e auxi-

lia os participantes a encontrarem tesouros perdidos em meio
às ofertas de imóveis; e Jonathan é um empreiteiro de mão
cheia e sem nenhum pudor de
empunhar a marreta e fazer o
serviço pesado.

A dupla esteve recentemente
em São Paulo divulgando a oitava temporada da série, já no
ar na emissora. No evento com
fãs, os irmãos deram dicas
para quem vai reformar.
Confira acima.

.

