THORPEDO
“Todo mundo gostaria de se mudar para um
lugar mágico. Mas são poucos os que têm
coragem de tentar. ”
Rubens Alves
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GIRO BUSINESS
HERÓIS DA MARVEL
CHEGAM AOS COSMÉTICOS
A View Cosméticos, apresenta ao mercado mais
quatro novos personagens
em seu portfólio, com linhas completas para a higiene e diversão dos meninos
e adolescentes. São kits
compostos por um shampoo 2 em 1, que também
tem a função de condicionador, e um desodorante

PROJETO DA SEMANA
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Quando os clientes chamaram as arquitetas Fernanda Antunes e Milena Sotero para
fazer a reforma desse apartamento, elas tiveram que adaptar o imóvel de 40 anos à
expectativa dos clientes. A varanda gourmet foi integrada, compondo com a sala de estar,
formando um grande ambiente. Materiais como laca, porcelanato e madeira harmonizam
com tons de rosa das almofadas. Um painel ripado de madeira camuﬂa as portas do
armário e da porta que dá acesso à área íntima do apartamento. A mesa sala de jantar
clean contrasta com as cadeiras de madeira com palhinha natural, um elemento clássico
que virou tendência. Moderno e acolhedor.

aerosol do Homem de Ferro, Capitão América, Homem Aranha e o Justiceiro,
os heróis mais respeitados
por defender o planeta. É
indicado para todos os
tipos de cabelos. São dermatologicamente testados
e cruelty free, não testados
em animais.
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MADE IN PERNAMBUCO
Raul Córdula Filho, artista plástico radicado em Olinda,
Pernambuco. Ele se dedica às artes visuais há mais de
meio século. Seus trabalhos possuem características do
abstracionismo geométrico, do graﬁsmo e da nova
ﬁguração brasileira, demarcados pela utilização de
linhas, ﬁguras, massas pictóricas, palavras e frases,
bem como por trabalhos colaborativos. Mais informações acesse www.cordula.com.br
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MOSTRA ARTEFACTO BELÉM
Destaque para o ambiente da arquiteta paraense Larissa Chady, um estar de casa de
praia com um mood leve e descontraído é a sua contribuição dentro do mote “Essencial
para morar bem”, que pauta a sua segunda incursão na Mostra Artefacto Belém. O
balanço Maloca, contribui para a atmosfera al mare chic do seu living.

TALK SHOW
No Programa Ana Cláudia Thorpe Entrevista de hoje converso com o fotografo Soares
Jr., na sequência Cláudia Heráclio, do Catamaran e, no musical da noite a minha banda
residente Up Town Blues Band. Às 20h15, na TV Nova/Cultura, canal 22. Imperdível!
CRÉDITO – DIVULGAÇÃO

DICA DECOR
A dica dos arquitetos Vanja Calazans e José Luiz Sobral, ao projetarem um quarto de
bebe deve começar pelo berço, levando em consideração se é certiﬁcado e se o
fabricante cumpriu todas normas de segurança. Muito importante uma boa iluminação
técnica que favoreça a visualização para os cuidados do bebê. Imprescindível a ausência
de quinas vivas, a utilização de cores suaves proporcionando um ambiente lúdico para
um recém-nascido e durante toda a sua primeira infância.

NOVA COLEÇÃO
A Bvlgari lançou em um evento exclusivo e íntimo, no
impressionante Palazzo Colonna, sua Coleção Barocko
(foto), a interpretação contemporânea, soﬁsticada e
criativa do movimento artístico e arquitetônico barroco
de Roma, que ﬂoresceu na Cidade Eterna nos séculos
XVII e XVIII. Maravilhosa!

