THORPEDO
“Se não puder voar, corra. Se não puder
correr, ande. Se não puder andar, rasteje,
mas continue em frente de qualquer jeito.”
Martin Luther King Jr.
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GIRO BUSINESS

IQUINE GLOBALIZA
INSPIRAÇÕES
A Tintas Iquine está reunindo uma série de nomes nacionais através de Lives
conceituais e inspiradoras.
O objetivo é levar informação de forma globalizada,
trocando experiências com
grandes proﬁssionais de todas as regiões do país. Já
deram início ao projeto o
premiado designer de mobiliário Pedro Mendes, a arquiteta paisagista e artista
plástica Marta de Souza

PROJETO DA SEMANA
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Um projeto personalizado, com cor e cheio de vida para um casal com 2 ﬁlhos, este foi o
desaﬁo da arquiteta Juliana Farias. Os clientes já tinham um acervo de móveis e peças
antigas. Para compor com essa base clássica e dar uma cara mais moderna, foram
usados espelhos, móveis claros com design mais limpo e cor no tapete, nas poltronas,
nos quadros e objetos. O resultado foi uma casa com mistura de clássico e moderno,
aconchegante e cheia de memórias afetivas. Uma arquitetura com personalidade, cor e
vida!

Leão. No próximo dia 5 o
convidado será André Gurgel (foto esquerda), design
do icônico Estúdio Mula
Preta, direto da sua nova
loja da Alameda Gabriel
Monteiro, em primeira mão.
No dia 8, o talento do arquiteto Diogo Viana (foto
direita). As Lives têm como
Host, esta colunista e acontecem no perﬁl do Instagram @tintasiquine, as 20
horas. Vale conferir!

SERVIÇO DIFERENCIADO
Um novo conceito de instituição ﬁnanceira, chega a
Pernambuco, a Unicred Ponto Capital, que oferece um
atendimento premium aos seus clientes. O projeto
luxuoso da agência de Recife é assinado pelo arquiteto
Claudio Gioda, em 356,34m², com muito conforto,
privacidade e segurança. Localizada no térreo do
Empresarial Charles Darwin, na Ilha do Leite, a agência
proporciona uma experiência personalizada e exclusiva.
Incomparável!

LANÇAMENTO
A Audi apresentou os novos Audi Q7 e E-Tron Sportback, em São Paulo, no início da
semana. O Audi Q7 é o único modelo da marca na categoria SUV com ocupação para
sete passageiros e acompanha 340 cv de potência. Já o E-Tron Sportback é um dos
modelos da Audi inteiramente elétrico, conta com 408 cv de potência e 446 km de
autonomia. A Audi é a marca de luxo mais desejada no Brasil.

TALK SHOW
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No Programa Ana Cláudia Thorpe Entrevista de hoje converso com o empresário Ivo
Lira sobre um App que vem revolucionando o mercado automotivo, o Place Car e, no
musical da noite Raphael Queiroz. Às 20h15, na TV Nova/Cultura, canal 22. Imperdível!
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DESIGN BRASILEIRO
PEQUENOS ESPAÇOS, GRANDES PROJETOS
O projeto de 37m² foi desenvolvido para um jovem pelas arquitetas Amanda Castro e
Giovana Giosa, do Studio AG. O partido do projeto foi criar um ambiente sem excessos,
versátil e funcional. Quase todo o mobiliário foi desenhado pelas proﬁssionais. A paleta de
cores foi nos tons neutros, piso em granilite, madeira, e estofados cinza com diferentes
texturas. Uma atmosfera minimalista e acolhedora ao mesmo tempo.

O banco Centopeia, é uma das peças premiadas do
Estúdio Mula Preta e foi concebida com a inspiração no
inseto exótico de mesmo nome, que habita a ﬂoresta
tropical brasileira. Feito em madeira entalhada, é um
projeto incomum e divertido e ainda traz um aspecto
dinâmico, proporcionado pelo posicionamento das 100
pernas. Maravilhoso!

