THORPEDO
“Permita-se rir e conhecer outros corações.
Aprenda a viver, aprenda a amar as pessoas
com solidariedade, aprenda a fazer coisas boas,
aprenda a ajudar os outros, aprenda a viver sua
própria vida. ”
Mário Quintana
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CRÉDITO - TUCA REINÉS

GIRO BUSINESS

CONTOS DE VIAGEM
DE LUXO
Um livro único para os amantes e visitantes de Roma cujo nível de soﬁsticação excede em muito o típico guia da cidade. Assim é
o Bvlgari Roma: Travel tales for beauty lovers (Bvlgari Roma: Contos de viagem
para os amantes da beleza, em tradução livre), editado por Jan Králiĉek, com
textos de Costantino D'Orazio, André Aciman, Teresa

PROJETO DA SEMANA
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Esta casa em Búzios, assinada pelo arquiteto David Bastos, com 421 m², foi projetada
para um casal que adora receber amigos e familiares. A casa possui uma grande área de
lazer, rodeada por uma piscina. Muita madeira, pedra bruta, cimento queimado branco e
paisagismo foram utilizados. A iluminação natural, com estrutura de madeira e o uso das
cores fortes deram personalidade a casa e a sensação de estar no verão, independente
da estação.

Ciabatti, Melania Mazzucco, e Francesco Piccoloserá. Este volume portátil leva o leitor a um passeio histórico, artístico e emocional
sem precedentes pela cidade. Além de um guia real de
marcos e monumentos, a
narração é enriquecida por
contos, inspirados nos locais mais emblemáticos da
cidade.

LANÇAMENTO
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Destaque para o cachepot Varanda, assinado pela
designer Mila Rodrigues, que também é curadora da
DonaFlor Mobília. Formas que ﬁcam no limiar de uma
escultura, como se fosse um vaso de barro moldado à
mão, deram o ponto de partida para o desenvolvimento
da peça. Amamos!

AÇÃO DE NATAL

TALK SHOW
No Programa Ana Cláudia Thorpe Entrevista de hoje
converso com Eduardo Fazio, da Empório da Luz, na
sequência Maria Thereza, da Belgotex e, no musical da
noite, todo o balanço de Silvana Salazar. Às 20h, na TV
Nova/Cultura, canal 22. Imperdível!
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O Blog Ana Cláudia Thorpe e a Fundação Altino Ventura
- FAV, presidida pelo Dr. Marcelo Ventura, dão partida na
Campanha Sonho de Natal, que beneﬁciará 675
crianças do Centro Especializado de Reabilitação da
Fundação Altino Ventura. Para participar basta ir até
uma das lojas e instituições participantes e escolher
uma bolina de Natal, com o nome, idade e limitação da
criança, comprar um brinquedo e deixar na árvore da
mesma loja e, ao ﬁnal a Fundação distribuirá para as
crianças. Participam desta iniciativa a Unicred Ponto
Capital, no Empresarial Charles Darwin, a America
Decor Tapetes e Fino Acabamento Revestimentos,
ambas em Boa Viagem e as lojas ZuHaus, zona sul e
norte, farmácias de manipulação Vicofarma, zona sul e
norte, a Audi Center Recife e a A3 Design. É preciso
sonhar, é preciso acreditar que juntos venceremos!
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DICA DECOR
A dica é da Move Arquitetura para uma academia em um condomínio. O piso
emborrachado próprio para academia foi aplicado por cima do piso original. As paredes
em tijolinho continuaram, o uso de espelhos e o grande diferencial do projeto foi tirar partido da iluminação, utilizando apenas lâmpadas de led tubulares neutras e cabos de aço.

INSPIRAÇÃO NATURAL
A Eliane lança o porcelanato Micron. Inspirado no
granito, possui pigmentação intensa e marcante, porém
minimalista. O revestimento traz uma ampla gama de
cores, como os intensos coral e verde, além dos
coringas preto, cinza e branco.

