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CAROLINA KRIEGER

Passeio livre

Útil e
agradável

APrefeiturarecebeureclamações de vizinhos do Instituto
Lula,noIpiranga,dequeacalçada em frente ao prédio tem
sido usada como estacionamento de forma irregular.

Fernando Sapuppo e
Christian Resende são os
idealizadores do Cartel 011,
espaço que é um mix de loja,
galeria de arte, cabeleireiro,
restaurante, escritórios de
coworking e agência de
eventos. A última dos
moços? Inauguraram a nova
embaixada da Absolut Inn
no Brasil. Ufa! “O bar tem
funcionado no horário de
happy hour e reúne top
DJs”, explica Chris, que é
responsável pela curadoria
da Czo Store, multimarcas
do Cartel. Eles garantem
que, por enquanto, param
por aí. “Se a pessoa quiser,
pode passar o dia aqui”,
brinca Fernando.

Moradores da região atestam que, todos os dias, vários
carros estacionam sobre as
guias – dificultando a passagem dos pedestres.

Passeio 2
A CET diz que prepara estudo para organizar o estacionamento na região, que também abriga dois grandes hospitais, São Camilo e Ipiranga.
Procurada,aPrefeiturapreferiu não se manifestar.

Pé na estrada
Época de férias, o Inmetro
percorreu 602 lojas para checarcapacetes demoto,cadeirinhaspara carroepneus, entre outros. Descobriu irregularidades em 400 produtos.
As empresas estão sujeitas a
multas de até R$ 1,5 milhão.

Voo sob
medida
Com vasta experiência em
uma operadora de esqui,
Patricia Maradei abriu, em
2006, agência de turismo
com proposta inovadora:
atendimento totalmente
personalizado. “Nosso mote
é fazer o que o cliente gosta,
ele é nosso foco”, conta a
moça, que organiza cerca de
50 roteiros por mês. A
ordem é poupar o tempo de
quem só está pensando em
passear. “Sou o braço direito

NOTA
GASTRONOMIA

MISS
COFFEE
O café é a razão de viver
de Isabela Raposeiras
desde 2000, quando a
então psicóloga
descobriu o mundo dos
grãos – do recém- colhido
ao torrado e moído. Uma
das maiores especialistas
do País no assunto, é dela
o Coffee Lab, na Vila
Madalena, espécie de
laboratório,
premiada cafeteria e
escola de baristas.
Nos planos de
Isabela, uma filial
no exterior, ainda
em fase de
estudos. Se pensa
em voltar à
psicologia? “Não
dá para fazer
bem duas coisas
ao mesmo
tempo”,
explica.

do cliente; se ele pensa em
viagem, liga pra mim”, diz. A
fidelidade é tanta que há
quem ligue para ela para...
perguntar onde passar as
férias. A alta do dólar – pelo
menos por enquanto – não
gerou cancelamento de
pacotes. Destinos
preferidos? Turquia, mesmo
depois do acidente com um
balão, Miami, Paris e Nova
York. “Londres também está
na moda entre os jovens.”

PAIXÃO E GULA
Há onze anos no Brasil – oito
à frente da Accademia
Gastronomica –, o chef
Giuseppe Gerundino divide
seu tempo entre a escola, em
Moema, e as viagens com
alunos. “É a gasolina que me
alimenta”, conta o italiano,
formado em Ciência Política,
mas apaixonado pela cozinha
desde que pisou em uma
escola de culinária, em Milão.
A primeira visita – “a mais
autêntica” – foi à Calábria,
região do sul da Itália onde
Gerundino foi criado. “Nas
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Paolla Oliveira já lidera o
ranking de itens mais cobiçados pelos telespectadores
da Globo. Além do corte de
cabelo, os fãs de Amor à Vida
estão de olho no batom laranja, na blusa branca com
renda preta e no esmalte nude da mocinha da novela.
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Rainha

viagens, faço um mergulho
em cada região – em sua
história, arquitetura e, claro,
gastronomia”, diz. Embora
conte com um corpo de
professores, ele faz questão
de entrar em sala de aula.
“Se não fizer isso, eu
morro”, conta, com o
divertido e típico exagero
italiano. A Accademia
atende cerca de 900 alunos
por mês – de iniciantes a
aspirantes a chefs.
“Minhas aulas são para
apaixonados”, resume.

SALA DE
AULA
No portfólio de
Isabela, cursos
na Noruega, na
Dinamarca e nos
Estados Unidos.
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+ NA WEB

ESTAMOS DE OLHO NO INSTAGRAM. POSTE SEU CLIQUE COM #DIRETODAFONTE
ata Café.
e music. Na M
Quit work mak
.
hn
so
vid
Da
K pcakes. de Luana
“Cu
erri.i
ie
rb
Ba
a
sa
es
Al
BSampa. na visão de
Nascimento.
Douglas N
ARua do Lucas. by
o.
azzzzo
arra
porr Sonia Matta
s. po
A quatro mão

RESPONSABILIDADE
SOCIAL

cionários na tradicional corrida Children’s Walk deste ano.

●

Havaianas e Instituto Ipê
firmam parceria pelo décimo ano consecutivo – em
prol da proteção da biodiversidade brasileira. A coleção
vem decorada com lagartos,
aves e borboletas.
● A Gerdau comemora: em
cinco anos, investiu R$ 1 bilhão em projetos de proteção do meio ambiente.

● A Oficina de Reciclagem
de Papel, do Instituto Reciclar, foi um dos projetos selecionados para receber aporte financeiro e técnico do
Instituto Oi Futuro.
● A edição deste ano do programa Ecomudança, criado
pelo Itaú Unibanco, vai destinar R$ 104 mil para a ONG
Agência Ambiental Pick-upau.

● Famosos vestiram, literalA Roche anuncia que preten- mente, a camisa do Sumirê
de ajudar 17 mil crianças com Fashion Show, que reverterá
a arrecadação entre seus fun- R$ 50 mil ao Graacc.
●
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