THORPEDO
“A gente tem duas epidemias: a do vírus e
da quantidade de tolices que a gente está
vendo. O imaginário popular é muito fértil”.
Margareth Dalcomo
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GIRO BUSINESS
LIVE SOBRE AS VACINAS
DO COVID-19
Meu convidado especial,
para o dia 22 de dezembro,
as 20 horas é o médico infectologista, diretor médico
na Infecto Associados do
Recife, professor e infectologista da Universidade
Federal de Pernambuco e
do Hospital Oswaldo Cruz.

PROJETO DA SEMANA
Neste projeto da arquiteta Andréa Calabria, localizado no litoral sul de Pernambuco, que
foi concebido para três famílias, com bangalôs individuais e uma grande área comum
para os momentos de descontração e convívio. De frente para o mar e com pé direito
generoso, muito vidro, madeira e uma varanda totalmente envolvida pela piscina e jardim
deixaram o ambiente mais aconchegante e intimista. Perfeito para o verão!

Vamos falar sobre as vacinas disponíveis e suas
atuações, tirando todas as
dúvidas e acabando com a
quantidade absurda de Fake News em torno deste
assunto tão urgente. Será
no meu Instagram @ana
claudiathorpe.
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DICA NATALINA
Segundo a arquiteta Luciana Cavalcanti, para
arrumar uma bela mesa de Natal você não
precisa gastar muito tempo e usar muitos
itens. Basta selecionar jogos americanos e
guardanapos de tecido, que combinem entre
si. Um ponto importante é respeitar a
disposição correta dos talheres, bem como a
das taças e copos e usar sua criatividade.

TALK SHOW

EXCLUSIVIDADE

No Programa Ana Cláudia Thorpe Entrevista de hoje converso com O oftalmologista Álvaro Dantas, do Icone da Visão, na sequência Dr. Ernesto Roesler, do
Real Oncologia e, na canja da noite, toda a
ginga de Carla Rio. Às 20h, na TV
Nova/Cultura, canal 22. Imperdível!

A Marmorart trouxe para Pernambuco, com exclusividade, a Laminatto Ultracompact, marca de superfícies
ultracompactas referência no Brasil, com o que há de
mais moderno e tecnológico no neste seguimento, a um
custo bem mais acessível do que já existe no mercado.
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CAMPANHA SONHO DE NATAL
CRÉDITO – DIVULGAÇÃO

Aqui algumas das árvores das lojas parceiras da Campanha Sonho de Natal, do Blog Ana
Cláudia Thorpe + Fundação Altino Ventura-FAV. Basta você escolher uma bolinha com o
nome e idade da criança e levar o presentinho para a árvore da loja. Ao ﬁnal, serão 675
crianças beneﬁciadas. Abaixo as árvores da A3 Design, Fino Acabamento, ZuHaus e Audi
Center Recife, respectivamente. Além das citadas você poderá participar indo até as lojas
da Vicofarma, America Decor, Unicred Ponto Capital, até o dia 6 de janeiro. Junte-se a nós
e Feliz Natal!

VITRINE
Quem assina a vitrine de Natal da A3 Design são As
Ferreiras Arquitetura, com um projeto sustentável,
através do reaproveitamento de pneus, que fazem as
vezes de bolas natalinas, na cor branca sinalizando a
chegada de um novo ano, repleto de paz e harmonia.
Linda mensagem!
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