THORPEDO
“Meu tempo tornou-se escasso para debater rótulos,
quero a essência, minha alma tem pressa”.
Rubem Alves
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GIRO BUSINESS

PENSANDO NELAS
A Triumph acaba de lançar
uma nova coleção de roupas e acessórios pessoais.
São mais de 50 novos itens
diferentes entre camisetas,
camisetas polos, moletons,
bonés, jaquetas e luvas –
incluindo produtos voltados
para o público feminino.
Uma jaqueta de pilotagem
que oferece muita segurança e conforto para elas

PROJETO DA SEMANA
O projeto do arquiteto David Bastos privilegiou palmeiras, carambola, mangaba, acerola e
jasmim, entre outras espécies, distribuídas ao longo dos 6.000m², localizado na Bahia.
Foram oito unidades independentes que convergem para a área de lazer. O deck de
madeira cumaru remete a total integração com a natureza. Um paraíso particular!

durante a pilotagem da motocicleta. Sua tecnologia inclui forro removível resistente à água, diversos ajustes, protetores removíveis
D3O para ombros, cotovelos e costas, dois bolsos
com zíper na parte inferior
e zíper para conexão para
calças de pilotagem da
marca. Empoderadas!

VITRINE
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DESIGN INCLUSIVO
As peças do designer Rodrigo Ohtake,
especiais para a Telhanorte, tem como
proposta a soﬁsticação, porém com um
preço mais acessível. Rodrigo é neto da
artista plástica Tomie Ohtake e ﬁlho dos
também arquitetos Ruy Ohtake e Silvia Vaz.
A Artefacto Curitiba inaugura as vitrines assinadas
pelas proﬁssionais Ana Letícia Virmond (foto) e Thaisa
Bohrer. Ainda com o tema “O Essencial para Morar
Bem”, os projetos fazem parte da Mostra 2020, que
segue aberta ao público até o julho de 2021.

TALK SHOW
No Programa Ana Cláudia Thorpe
Entrevista de hoje converso com Paty
Góes, make-up stylist, na sequência
Fábio Lucas, do Parque Karawatã e no
musical da noite, a ginga de Seu Rogério.
Às 20h, na TV Nova/Cultura, canal 22.
Imperdível!
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PEQUENOS ESPAÇOS, GRANDES PROJETOS
Buscando aproveitar todos os espaços nesse apartamento de 69 m², em Goiânia, a
arquiteta Natália Veloso integrou os principais ambientes, priorizando um mobiliário
versátil e materiais nobres como os painéis ripados de freijó, a pintura em alto brilho cinza
fosca e o mármore travertino rústico. Moderno e atemporal!

As duchas Loren Quadra, da Lorenzetti, contam com
espalhador com bicos em alto relevo, característica que
facilita a limpeza. A tecnologia empregada permite uma
economia de até 70% de água devido a vazão de 8 litros
por minuto.

