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Aula de giz
Fotos: tarciso de Lima/arquivo GLamour, tomas ranGeL/best western e divuLGação

Não, amiga, você não voltou para o banco
da escola. Mas olha que legal: o tal raio
gourmetizador inspirou muita gente a aprender
aquela caligrafia fofa dos cardápios-lousa que
deixam qualquer restô mais cool. Resultado:
cursos de caligrafia de giz agora pipocam pelo
País, como o oficina de Giz e Chalklettering,
da House of Learning Lapa, por R$ 295.
R. Aurélia, 1.714, tel. (11) 3861-3218, SP

Infância
feelings

R$ 59,90 (o par)

R$ 59,90

A nova coleção da Riachuelo
Moda Casa é uma ode àquelas
tardes que a gente passava em
frente à TV, na companhia de
Chaves e Chapolin. Quem nunca? São 23 peças,
entre aventais, toalhas de praia, capachos, jogos
americanos (acima) e almofadas (à esq.) –
incluindo uma genial, com a frase “A vingança
nunca é plena, mata a alma e a envenena”, do Seu
Madruga. Uma saudade, né? www.riachuelo.com.br

CASAS doS PAíSeS
Assim que a olimpíada
começar, 25 espaços
serão abertos no Rio pra
promover diferentes países
– e, olha, vai ser uma festa
à parte! o Baixo suíça terá
patinação no gelo (à dir.)
em plena lagoa Rodrigo
de freitas. Já a casa do
Catar contará com menu
do chef Alex Atala e um
mercado de especiarias.
www.cidadeolimpica.rio
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NOVOS hOtéiS NO RiO
Yoo2
Cool até dizer chega e
com “a” vista para o Pão
de Açúcar, é o primeiro
hotel do top designer
francês Philippe starck no
mundo. Diárias a partir
de R$ 560. www.yoo2.
com/pt/riodejaneiro
Best Western
A rede inaugura quatro
hotéis no Rio, dois deles
com restô da Bela Gil e
décor e uniforme do staff
assinados por estilistas:
no Arpoador, por Gloria
Coelho; na Barra, por
lenny Niemeyer. Diárias
a partir de R$ 570.
hotelariabrasil.com.br

