THORPEDO
“A verdadeira essência do ser humano consiste em
sua dignidade e em seu bom caráter. Não adianta
você querer demonstrar que tem bom caráter apenas
com palavras bonitas. Demonstre-o com atitudes, com
atos e provas de que és digno de credibilidade. E assim
conquistarás o mundo!”
Vasty Frazão
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CRÉDITO – DIVULGAÇÃO

CRÉDITO – ROGÉRIO MARANHÃO

GIRO BUSINESS

VERSÃO 2021 DO
FISHING 320 CC
PROJETO DA SEMANA
Esse apartamento foi projetado para um casal, pela arquiteta pernambucana Mônica
Paes. A sala tem opções de ambientes com várias funções. Destaque para as chaises
longues Le Corbusier, um clássico da arquitetura. A varanda é um espaço para receber
amigos e desfrutar da vista da orla de Boa Viagem. A sala de jantar traz um belíssimo
quadro de Pragana. Elegante e contemporâneo!

LANÇAMENTO

trajetória de sucesso no
mercado náutico brasileiro
e internacional, o estaleiro
Fishing Raptor anuncia a
chegada da versão 2021
do consagrado modelo Fishing 320 CC. A marca
fechou o ano de 2020 com
um crescimento de mais de
40% em vendas em relação ao ano anterior e
produção 100% comprometida.

JAPAN HOUSE
CRÉDITO - DIVULGAÇÃO

CRÉDITO - VICTOR AFFARO

A Artefacto Beach & Country apresenta sua nova coleção, mais de 30 novos itens feitos
sob medida (indoor/outdoor) e assinados pelo Estúdio Artefacto sob curadoria de Roberto
Cimino e Nelson Amorim. Deslumbrante!

A marca preferida dos
amantes de lazer e esportes náuticos já disponibiliza
em seu portfólio a nova
versão do consagrado modelo de 32 pés. Porta lateral, moderno painel de
comando, mobiliário e acabamentos de alta tecnologia, sem falar no altíssimo
desempenho para longas
navegações são diferenciais. Com uma longa

A JapanHouse São Paulo apresenta mais uma
importante vertente da cultura japonesa, a arte da
caligraﬁa, por meio de trabalhos da artista Shoko
Kanazawa. A programação conta com palestras e
workshops desta tradição japonesa. A Exposição ﬁca
em cartaz até o dia 28. Vale conferir!

TALK SHOW
No Programa Ana Cláudia Thorpe Entrevista de hoje converso com o artista plástico e
ilustrador Ronaldo Camara, na sequência Henrique Neuenschwande, cônsul da
Grécia, no musical da noite, toda a ginga da Lady Lay. Às 20h, na TV Nova/Cultura,
canal 22. Imperdível!

CRÉDITO - DIVULGAÇÃO

CRÉDITO - JÚLIA RIBEIRO

DESTAQUE

DICA DECOR
As cores eleitas pela Pantone este ano chegam para passar a mensagem de força e
esperança. Equilibrar a serenidade do neutro representado no cinza, em composição
com o brilho do amarelo, que ilumina e representa vida. E para provar que essas duas
cores trabalham bem juntas, a Coluna selecionou um projeto da arquiteta paulista Monise
Rosa. Maravilhoso!

Em destaque os empresários George Otávio e Taísa
Uchoa, recebendo as titulares do escritório de
arquitetura Mimari, Manuela Gomes e Tatiana Machado,
na sua America Decor, para conferirem os lançamentos
da Tapetah, uma exclusividade da loja em Pernambuco.

