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Nova Rua Chile

O antigo prédio da Insinuante da Rua Chile vai
ganhar vida nova. E com assinatura estrelada
do arquiteto Sidney Quintela (SQ+). Por
encomenda da família dona da rede de lojas
de eletrodomésticos, o edifício modernista
de sete andares, que data da década de 60, vai
ser todo restaurado. O terraço e o último
pavimento vão receber um restaurante de
culinária internacional, com capacidade para
250 pessoas e vista para o mar da Baía de
Todos os Santos. O nome ainda é guardado a
sete chaves, mas Sidney garante que não se
trata do badalado pernambucano Beijupirá,

que teve projeto dele na nova unidade inaugurada em Recife dia 22. “Nos demais pisos não
haverá divisão de salas. Cada um tem 600
metros quadrados e receberá empresas de
médio e grande porte, que ocupam todo o
espaço”, diz ele. Ainda sem nome, o empreendimento deve ser inaugurado ano que vem.
“Estamos com estudos prontos e devemos
submeter ao Iphan e à prefeitura em abril.
Como é uma área dentro do centro antigo,
o licenciamento deve ser mais lento. Mas,
seguramente, deve estar funcionando em
2016”, afirma o arquiteto.
DIVULGAÇÃO

Ela é moderninha, mas com alma vintage. Andrea Couto,
38 anos, é uma mulher típica da contemporaneidade, daquelas que encaram um trabalho árduo cheio de desafios.
Porém, o guarda-roupa entrega a paixão por um tempo que
não volta, repleto de peças de história, pertecentes à família. A ligação com a avó Beatriz influenciou muito o jeito de
vestir. Já quando o assunto é trabalho, ela nada combina
com as mulheres do passado. Começou a carreira na Emtursa, na coordenação do Carnaval, já foi produtora da
cantora Daniela Mercury, sem falar nos projetos importantes em que esteve engajada, como o prêmio Nickelodeon e
o Prêmio da Música Brasileira, no qual trabalhou como
produtora executiva.Hoje, ela virou empresária e acabou
de abrir um espaço especializado em tapas, batizado de Toro Tapas Bar, juntamente com um sócio português. Mas
com a essência inquieta que a norteia, não é de surpreender
que rapidamente se envolva em um novo desafio.
Paula Magalhães
Da vovó “Não desgrudo
desse óculos estilo gatinho
garimpado em Lisboa. Ele levanta
qualquer visual mais básico.”

Nova coleção de Candida Specht, inspirada no sagrado feminino: preview na Casa Conceito, em abril

Dias de compras no Solar Cunha Guedes
Nos dias 17 e 18 de abril o Solar Cunha Guedes
vai receber pela primeira vez o Casa
Conceito. Em sua segunda edição, o evento
levará para o casarão, de 10h às 20h, stands
de moda, decoração e gastronomia de 31
marcas, como Luana Rodrigues, Carol Brasil,
Ayeska Mello Skirts, Coxa Coxinha e Churreria Gourmet. A estilista Candida Specht não

GAP no Salvador Shopping
A marca americana GAP, famosa pelo estilo
normcore, vai aportar em Salvador até julho.
A loja funcionará no espaço que era ocupado
pela Luigi Bertolli, no segundo piso do Salvador Shopping. As reformas já começaram e,
para dar espaço à novidade, a Luigi transferiu
parte de seu funcionamento para a antiga
Emme, que fechou. A marca de roupas femininas também faz parte do grupo que detém
as outras duas franquias no brasil, a GEP.
Procuradas pela coluna, as assessorias de
imprensa do Shopping e da GEP não se manifestaram. Quando ficar pronta, a baiana será
a décima primeira unidade da GAP no Brasil e
terceira no Nordeste. Antes da capital baiana,
ela já chegou a Recife (PE) e Fortaleza (CE).
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vai ficar de fora e exibirá na Vitória um
preview das bolsas e acessórios de sua nova
coleção de Inverno. “Ainda não tem nome,
mas é inspirada no sagrado feminino. São
peças cheias de delicadezas, bordados e
contrastes de estampas claras e escuras”,
antecipa a bela. A entrada é gratuita, assim
como o serviço de manobrista.

TEM TAMBÉM...
@ PARABÉNS, SALVADOR A Levi’s lança hoje uma
camisa que celebra os 466 anos da capital baiana. Na cor
preta ou branca, custa R$ 79.

Love “Ganhei do meu namorado a pulseira da Cartier.
Hoje tenho uma relação
especial com a peça, já que
representa a nossa história.”
Nos anos de 1980 “Uma das
peças que tenho uma relação
especial é esse vestido de
paetê furtacor típico dos
anos 80.”

De Praga “Entre os meus garimpos de viagens está esse menino
jesus comprado em Praga. Virei
devota e tenho até um santinho
na minha carteira.”

@ DELÍCIAS PASCAIS O restaurante La Pasta Gialla
(Pituba) tem combo de páscoa até dia 5: risotto de bacalhau,
tomate e brócolis com torta de figo e framboesa por R$ 56.

LIMPEZA PROFUNDA A Pantene lançou o préshampoo antirresíduos da linha Pro-V. A fórmula se propõe reparar e blindar os cabelos por R$ 14,10 (400ml)

@

@ ARAUCÁRIA NA PELE A L´Occitane au Brésil lança
Gel Pós Barba com extrato de Araucária. O produto promete hidratação e frescor por R$ 60.
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Repaginada “Do meu acervo,
sempre uso essa saia de tafetá
que foi da minha festa de 15 anos.
Cortada, ganha um novo design.”
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