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THORPEDO

“Omais competente não discute,
domina a sua ciência e cala-se.”
Voltaire

COM ANA CLÁUDIA THORPE

&
anathorpe@gmail .com | Instagram: @anaclaudiathorpe
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Os arquitetos Zezinho Santos e Tu-

ríbio Santos assinam a Sala de So-

nhar, ambiente sofisticado, moder-

no e contemporâneo, numamescla

únicaesensorial, característicamar-

cantedadupladearquitetos.Os tons

de cinza remetem à etérea magia

dos sonhos, com uma diversa refe-

rência em materiais utilizados que

se harmonizam de maneira ímpar.

O espaço é integrado através da es-

tante, que tem obras de Brennand,

Buíque,Angola ededesignersde re-

nome mundial. Destaque para um

painel de J. Borges, um belíssimo

piano de cauda e as luminárias es-

pecialmente desenhadas pela du-

pla. Encantador!

F
Á
B
IO

Z
A
N
Z
E
R
I

CASACOR PE

A Cia. do Móvel lançou um berço que se transforma numaminicama, com
grade lateral, aumentando assim a durabilidade do produto, que
acompanha o desenvolvimento da criança. Essa é a marca registrada da
empresa, que foi a primeira do setor a surgir com essa solução sustentável.

O livro José Zanine de Caldas, publica-

do pela editora Olhares, celebra o cen-

tenário deste criador visionário emul-

tidisciplinar. Natural da cidade de Bel-

monte, no sul da Bahia, ele teve a ma-

deira e o saber natural como protago-

nistas em suas obras espalhadas pe-

los diversos países. Um dos exemplos

dessa utilização foi na França, onde te-

ve uma exposição individual noMuseu

de Artes Decorativas do Louvre, esta-

belecendo trocas culturais e de conhe-

cimento técnico. A publicação, empar-

ceria comagaleria americanaR&Com-

pany, reúnemais de 300 imagens his-

tóricas e atuais, com destaque para o

ensaio fotográfico de arquitetura de

André Nazareth.

A VIVIX e Fino Acabamento são os

destaques do projeto dos arquite-

tos Luiz Dubeux e João Vasconce-

los, no restaurante de 160m², inte-

gradocomanaturezadevidoaouso

do vidro de proteção solar, em to-

da a fachada, inclusive no teto do

ambiente. Já o piso foi uma pagina-

ção dos arquitetos usando porce-

lanato Tasos e Santorini, da Fino

Acabamento/Elizabeth Exclusive.

Um luxo!

A biblioteca infantil foi o único
ambiente 100% construído na
Mostra Sustentável, em Campi-
nas, o que permitiu uma edifica-
ção com alto grau de ecoeficiên-
cia. Trata-se da primeira biblio-
teca da América do Sul construí-
da pelométodoWoodFrame, pro-
cesso tecnológico inteligente de

produção com baixa emissão de
CO², cerca de cinco vezesmenos
do que em construções conven-
cionais, que não utiliza água, não
gera muito resíduo e é muito rá-
pido. Quem assina são os arqui-
tetos Roseana Desenso Montei-
ro e Elton Casarin e permanece-
rá como presente à população.

A Herança Cultural Art Design
Gallery inaugurou mais um es-
paço no Alto da Lapa, em São
Paulo, consolidando sua força
no circuito “off Broadway” do
design. Na bagagem, além dos
lançamentos de Arthur Casas,
Ronald Sasson, Rodrigo Ohtake,

a galeria traz nomes como Ri-
cardo Fasanello, Gisela Simas e
Lucas Takaoka. Este ambiente é
composto por peças de Arthur
Casas (sofá), Ricardo Fasanello
(Poltrona Esfera), luminária (Gi-
sela Simas).
www.herancacultural.com.br

AGENDA

TALK SHOW

No Programa Ana Cláudia Thorpe Entrevista deste sábado, converso com o Dr. João
Eduardo da Fonte, sobre as novidades do Real Imagem. Na sequência, o professor e
dermatologista Emmanuel França fala sobre harmonização facial e, no musical da noite,
toda a regionalidade do Quinteto Violado. Às 20h45, na TV Nova/Cultura, canal 22.

PROJETO DA SEMANA

OPORTUNIDADE

Está aberto o concurso

“Desafios do Patrimônio

Cultural” para projeto

inovador e sustentável de

monumentos e sítios

arquitetônicos por meio de

restauração e adaptação. A

iniciativa é resultado da

parceria entre os Conselhos

de Arquitetura e Urbanismo

de Pernambuco, Minas

Gerais e Bahia, com

projetos voltados a esses

três estados. Mais detalhes

no www.caupe.gov.br.

MAISOPORTUNIDADES

O CAU/PE lançou, também,

edital para serviços de

arquitetura e urbanismo

voltados à Assistência

Técnica de Habitação de

Interesse Social (Athis).

Estão disponíveis R$ 40 mil
para projeto específico na
Zona Especial de Interesse
Social (ZEIS) João de
Barros, situada no bairro de
Santo Amaro, Recife/PE.

COREBIM

A Suvinil é a primeira do
segmento de tintas
imobiliárias a lançar, na
América do Sul, uma
biblioteca BIM - Building
Information Modelling
(Modelagem da Informação
da Construção). O BIM é
uma plataforma que auxilia
profissionais da área de
construção civil na tomada
de decisões, além de
ajudá-los a eliminar custos
e economizar recursos. São
mais de 30 produtos
catalogados para download
na plataforma.

DICA DECOR

GIRO BUSINESS

NOVA GALERIA
REÚNE DESIGNERSREÚNE DESIGNERS

A CASACOR Rio Grande do Norte apresentou, na última terça-feira, o
seu anuário 2019. Muito prestigiados, os franqueados Cesar Revorêdo e
Luciano Almeida anunciaram o lançamento da edição junto com a
diretora da CASACOR, Lívia Pedreira, que surpreendeu os presentes,
através de um vídeo. AO MESTRE COM CARINHO
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