De bem com
a natureza
Quem conhece o trabalho da Sta.
Spalla sabe que eles são “amigos da
natureza”. E o novo projeto da dupla
Pâmela Oliveira e Antonio Garcia, de
Canoas, segue a mesma linha já conhecida do público desde agosto do
ano passado, quando lançaram a marca. Se no começo os trabalhos eram
com bolsas de capas de banco de carro reaproveitadas, agora a aposta é na
combinação do couro e da madeira. E
o legal é que, como parte do plano de atuação sustentável, eles esgotam as possibilidades de uso dos materiais. Ou seja, tudo é aproveitado, inclusive as sobras de couro e madeira, que servem de matéria-prima para os colares da marca. Saiba mais em staspalla.com.br.
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A famosa Marathon Des Sables (MDS), conhecida como a prova
de corrida mais extrema do mundo, será realizada pela primeira vez
na América Latina e o destino escolhido foi o Peru. A competição está
prevista para novembro deste ano e será realizada nas dunas de Nasca
e Paracas. Serão seis dias de competição, reunindo mais de 300 competidores estrangeiros, entre 24 de novembro e 4 de dezembro. Mais em
marathondessables.com/en/marathon-des-sables-peru.

Em Gramado
Além das quatro lojas em Porto Alegre,
agora a Tea Shop Brasil está também em
Gramado, na Rua Borges de Medeiros. O
espaço de chás da Serra gaúcha conta com
uma área de 80 metros quadrados, em frente ao Hotel Serra Azul. Celebrando o início
do inverno e de olho nas baixas temperaturas do destino turístico, a loja também contará com um espaço gourmet assinado pelo
chef Marcelo Gonçalves. Acompanhando a
novidade, a inauguração também celebra
o lançamento da linha de chocolates Tea
Shop, que chega em três versões: ao leite,
branco e 70% cacau.

Os 13 Porquês
Jay Asher
O livro, que ganha nova capa e volta
à tona graças à série de sucesso
no Netflix, mostra que, ao voltar
da escola, Clay Jensen encontra na
porta de casa um misterioso pacote
com seu nome. Dentro, ele descobre
várias fitas cassetes. O garoto ouve as
gravações e se dá conta de que elas
foram feitas por Hannah Baker, uma
colega de classe e antiga paquera,
que cometeu suicídio duas semanas
atrás. Nas fitas, Hannah explica que
existem treze motivos que a levaram
à decisão de se matar. Clay é um
desses motivos. Agora ele precisa
ouvir tudo até o fim para descobrir
como contribuiu para esse trágico
acontecimento. (Atica Editora / 256
páginas / R$ 51)

Animais Fantásticos e Onde
Habitam - O Roteiro Original
J.K. Rowling
Inspirado no livro-texto de
Hogwarts, escrito pelo personagem
Newt Scamander, Animais
Fantásticos e Onde Habitam – O
Roteiro Original é uma aventura
nova e emocionante que apresenta
uma variedade de personagens e
criaturas mágicas. Sucesso de crítica
e público e ganhador do Oscar de
Melhor Figurino, este é o primeiro
de uma franquia de cinco filmes e
marca a estreia como roteirista para
o cinema da autora da adorada
série Harry Potter. O livro chega às
prateleiras em edição de luxo, com
capa dura, sobrecapa em papel
couché e miolo em papel off-white.
(Rocco / 304 páginas / R$ 49,50)
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Maratona extrema

Emoções na Cozinha
Angela Mela
Em seu segundo livro, a autora
assumiu o desafio de contar a
história de famílias inteiras, de
diversas regiões da Itália, através das
receitas de suas nonnas (avós), num
trabalho que usa pratos tradicionais
e deliciosos para ilustrar as mais
lindas memórias afetivas. Com
sensibilidade, Angela apresenta a
nonna de cada família e deixa que
os netos narrem suas principais
lembranças em volta da mesa. No fim
de cada relato, um quadro remonta
a hierarquia familiar, como em uma
árvore genealógica, acompanhado
do passo a passo ilustrado das
receitas citadas na história. (Disal
Editora / 192 páginas / R$ 64)
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