THORPEDO
“Eu sou uma eterna apaixonada por palavras,
música e pessoas inteiras. Não me importa seu
sobrenome, onde você nasceu, quanto carrega
no bolso. Pessoas vazias são chatas e me dão
sono”.
Clarice Lispector
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GIRO BUSINESS

BONECA COM CLOSET
A boneca Royal Bee, da
L.O.L. é o lançamento para
este ﬁnal de ano. Com cabelos e penteados estilosos, sapatos de salto alto e
tudo o que uma irmã mais
velha usa, vem em tamanho maior, em uma caixa
que é um mini closet, com
direito até a trocador com
espelho. São quatro bonecas para colecionar. Cada
uma vem com vinte acessórios para deixar a brincadeira mais divertida: rou-

PROJETO DA SEMANA

pas, sapatos, joias e muito
mais. Para manter tudo organizado, cabides com
moldes abrigam as roupinhas, que vêm em sacos
protetores com estampa fashion, para guardar cuidadosamente cada peça. Os
sapatos e acessórios vêm
em caixas próprias, retangulares e redondas. O preço médio ﬁca em torno de
R$ 399,99. Ótima sugestão
de presente.

Nesse apartamento de 250m2, assinado pela designer de interiores, Marília Veiga, a
integração foi o conceito principal. O grande terraço abriga o jantar com churrasqueira, um
estar e uma namoradeira. A parte do living foi integrada ao Home Theater, com uma
adega. Na cozinha, uma bancada permitindo rápidas refeições. Elegante e funcional!
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JANELAS CASACOR 2020

DESIGN FUNCIONAL

Destaque para o ambiente Etecetera, assinado pelo arquiteto Fernando Brandão para a
Janelas CASACOR 2020, em São Paulo. Em cartaz até 8 de dezembro.

A Novacorp apresenta o sofá Focus um móvel para
escritórios e home oﬃce que possui mesa de apoio,
além de tomada com carregador USB e porta bolsa
embutidos. Tudo à mão sem desperdiçar espaço!

TALK SHOW
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No Programa Ana Cláudia Thorpe Entrevista de hoje converso com Marcondes
Oliveira, advogado, na sequência Alexandre Lima, designer de acrílico e, na canja da
noite, a ginga de Gabi do Carmo. Às 20h, na TV Nova/Cultura, canal 22. Imperdível!

DICA DECOR
Conhecida por seu estilo eco-luxury, a arquiteta Debora Aguiar, utilizou materiais como
madeira clareada e trabalhos em treliças de madeira retro iluminadas, em contraste com
as grandes mesas de centro em mármore e obras de arte distribuídas, no seu ambiente
da Mostra Artefacto Beach & Country, em cartaz no showroom da Avenida Brasil, em São
Paulo. Maravilhosa!

DOS SONHOS
Fazendo sucesso na DW! Semana do Design de São
Paulo, o espaço instagramável assinado pela maravilhosa cenógrafa Chris Ayrosa, na loja Bed and Room.
Um ambiente descontraído especialmente voltado para
simular as famosas “guerrinhas de travesseiro”.

