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Quintela entre os 10 +
MARINA SILVA

Sidney Quintela foi convidado
a integrar o livro Os 10 + Arquitetos Brasileiros, publicado pela editora Victoria Books. O feirense é o único baiano presente na obra, que traz
três projetos residenciais
criados por ele. São casas em
Salvador (Alphaville), Mata
de São João e Camaçari que
levam a assinatura do seu escritório, a SQ+ Arquitetos Associados. No total, são 12 páginas dedicadas a Quintela no
livro feito por Solano Diniz.
Além do baiano, participam
da obra Guilherme Torres, do
Paraná, Arthur Casas, de São
Paulo, Turíbio e Zezinho Santos, de Pernambuco, e Miguel
Pinto Guimarães, do Rio de
Janeiro, entre outros profissionais. O lançamento oficial
do livro, que traz capa em homenagem ao artista brasileiro
Athos Bulcão, será em março,
durante a Expo Revestir, em
São Paulo.
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Sidney Quintela é único baiano no livro
Brasil 10 + Arquitetos: lançamento em
março, na Expo Revestir, em São Paulo
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De volta às origens

Radicada há cinco anos em São Paulo, a
baiana Adriana Meira veio a Salvador
lançar sua nova coleção, Ciranda. O encontro com as clientes e amigas rolou
ontem, mas nada te impede de acessar as
redes sociais da estilista para conhecer
melhor o seu trabalho. Pelo Facebook
(AdrianaMeiraAtelier) ou Instagram
(meiradriana) dá para ver mais mais looks inspirados em cantigas e brincadeiras de infância. “Esse resgate é um retorno meu à minha marca própria”, explica
a criadora. Em São Paulo, Adriana atende com hora marcada (11 98155-4311/
98557-7584).

A Pataqueira é uma planta de flor rara,
pequenina e delicada que nasce nos
igarapés amazônicos. Capaz de trazer
o amor segundo as crenças das comunidades ribeirinhas, ela inspira a Água
de Banho Misteriosa Pataqueira, novidade na linha dos Banhos de Cheiro
da Natura Ekos de fragrância romântica e feminina. O frasco de 200 ml sai
por R$ 59,80.

ANTES DE VIAJAR
O Shop & Travel Guides lançou um
aplicativo com dicas não convencionais para os turistas brasileiros.
Compatível com os sistemas iOS e
Android, o programa apresenta
informações sobre hotéis, restaurantes, lojas e atrações no Brasil e
no mundo. O aplicativo é uma extensão do conteúdo do site shopntravelguides.com.

NOVOS FILTROS
O Instagram está com novidades.
Além de lançar cinco novos filtros
com diversos efeitos - Slumber, Crema, Ludwig, Perpetua e Aden - dá
para personalizar a barra de filtros,
escolhendo sua ordem de exibição,
mantendo os favoritos à frente e escondendo os menos utilizados. A nova versão do Instagram está disponível para Android e iOS.
www.correio24horas.com.br/bazar Confira
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Look da coleção Ciranda, da estilista Adriana Meira

do Bazar no Face!

Sob medida “Os sapatos
do elenco da peça estão
sendo feitos em São Paulo
por Fernando Pires”
Caracterização “O colar
verde é da mãe do Possi.
Ele trouxe para o meu
personagem usar”
Leque “Ando com um
na bolsa para aprender
a usar. Faz parte do figurino do personagem”

Anotações “Meu caderno de
anotações do dia a dia. Faz às vezes da agenda que eu não comprei em 2014”

FOTOS DE ANGELUCI FIGUEIREDO

PERFIL
QUASE UM LOCAL
André Gonçalves estava se preparando para uma temporada de
férias em Portugal, como faz todos os anos, quando recebeu o
convite do produtor teatral Fred Soares para estrelar o espetáculo Amigas, Pero No Mucho. “Eu tinha a esperança de um dia
trocar experiência e aprender com José Possi Neto (diretor do
espetáculo). Aproveitei que o convite era para ficar uma temporada em Salvador, aí conheci (os atores) Lucio Tranchesi,
Widoto Aquila, Agnaldo Lopes e Ritinha Brandi, nossa assistente de direção, e tudo acabou ficando muito especial”, conta
o ator de 39 anos, que está morando na Pituba há um mês. “Estou quase um local, tentando fazer aqui o que faço no Rio, coisas ligadas à saúde. Ocupo meu tempo com aulas de francês e
saio muito para comer”. O ator morou em Salvador quando tinha 12 anos, durante as gravações da minissérie Capitães de
Areia, exibida pela Band. A atual temporada baiana segue até
março. Em janeiro, ele recebe os três filhos de férias e em fevereiro vai apresentar o Carnaval para a mulher. Amigas, Pero No
Mucho estreia dia 17, no Teatro Sesc - Casa do Comércio -, e
terá os quatro atores fazendo papéis femininos. “Há bastante
tempo não faço uma comédia no teatro e o convite me deixou
bastante instigado”, revela.
Gabriela Cruz
Paz “Levo na bolsa e uso para
ler e me acalmar no trânsito”
Livro “Minhas viagens
são todas pra museus
e esse livro é um mapa da arte no mundo”

Hálito fresco “Ando sempre com
pastilha na bolsa. Como passo o dia
na rua, uma balinha sempre ajuda”
Companheira “Está
comigo há mais de
dez anos. É uma
guerreira”

Bandana “Ganhei
de Ritinha (Brandi),
nossa assistente
de direção”

Texto “Não
deixo ninguém
tocar no meu
texto antes de
ler e fazer minhas anotações”
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