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Mariana Maltoni/Vogue Noivas

P

ara a cantora e
compositora baiana
Majur, que após
anunciar o noivado com o
bailarino Josué Amazonas,
estampou a capa da Vogue
Noiva deste mês. O
casamento civil está
previsto para 2022, em
uma casa de axé em
Salvador, e a festa será em
setembro do próximo ano.

A nova edição da revista Let's Go,
que será lançada essa semana, vai
fazer uma grande homenagem ao
joalheiro Carlos Rodeiro, que ilustrará sua capa. Além disso, a publicação trará uma matéria especial, que vai contar toda a trajetória
de sucesso do designer, recordar
momentos marcantes da sua carreira - como o dia em que Madonna
usou suas criações - e também terá
depoimentos emocionantes de
amigos e familiares. Com a chamada "Sucesso e Legado", a ideia
da revista é revisitar a história de um
dos maiores joalheiros do país, que
fez sucesso por conta do seu DNA
baiano e por transformar em joias,
ícones da fé popular. "Em 2017, eu
reassumia a direção a Let’s Go Bahia, e tive a honra de ter a Coleção
Búzios ilustrando o mais lindo editorial de moda que já fizemos. A

ESTADO
deNERVOS

Capa da Revista por Marco Carvalho.
presença de Carlinhos naquela edição
foi um apoio muito importante para
mim, e hoje, poder homenageá-lo
com a capa dessa edição foi uma escolha natural”, nos disse Verônica Villas Bôas, publisher da revista.

TENHO DITO...
“Acho que essa
iniciativa toca
muito no
momento em que
todos estamos
passando no Brasil.
Esse viés de despertar a
mentalidade empreendedora é muito
positivo para toda nossa sociedade”.

Max Jorge Hinderer

Goethe-Institut fará
intercâmbio com Max Jorge
Hinderer em Salvador

JOÃO ROMA , Ministro da Cidadania sobre o Conexões Anota Bahia.

Pico Garcez / Divulgação

Chef Edinho Engel
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ENTREVISTA
Carlos Amorim

Só tem tragédia?
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Divulgação

As 12 pessoas que serão selecionadas para
o Programa de Formação Curadoria para
Arte no Espaço Público, iniciativa do Goethe-Institut Salvador-Bahia, terão a oportunidade de trocar experiências com o escritor, curador e filósofo Max Jorge Hinderer. Radicado em La Paz, na Bolívia, Hinderer é boliviano-alemão e sua trajetória é
reconhecida internacionalmente. Em 2017,
o seu trabalho como curador pôde ser visto
na exposição Implosão - Trans(relacion)ando Hubert Fichte, que ficou em cartaz no
Museu de Arte Moderna (MAM). Ele é
conhecido por sua atuação, entre 2019 e
2020, como diretor do Museu Nacional de
Arte (MNA), em La Paz, e foi designado
próximo Diretor Artístico da Academia das
Artes do Mundo (ADKDW), com sede em
Colônia (Alemanha). O programa será em
duas etapas. A primeira, em 2021, consiste
em três módulos online com especialistas
do Brasil e convidados de países dos continentes africano e europeu. Na segunda
fase,em2022,todospoderãoacompanhar
curadores profissionais na criação, planejamento e montagem de três exposições
em espaços públicos. Cada exposição acontecerá em um período distinto e, para cada
projeto, quatro participantes atuarão como
assistentes e os demais como ouvintes.

Marco Carvalho/ Reprodução

Nova edição da Let's Go
Bahia vai homenagear
Carlos Rodeiro

Amado vai assinar
gastronomia do Hidden nas
duas primeiras semanas
O Amado, restaurante e buffet, que tem à
frente o chef e empresário Edinho Engel,
será o primeiro a assinar a gastronomia do
Hidden, projeto de ocupação urbana focado
em música e enogastronomia que será inaugurado no dia 06 de outubro, para convidados, e já no dia seguinte (07) abrirá as
portas para o público, a partir das 16h30,
com direito ao pôr-do-sol em uma bela casa
no alto do Rio Vermelho, com vista para o
mar da Praia da Paciência. O projeto, que
este ano estará ainda mais focado na gastronomia, contará com nove chefs que irão
comandar a cozinha do espaço, um a cada
duas semanas, com curadoria do jornalista
Ronaldo Jacobina. O Amado preparou um
cardápio especial que inclui entradas, pratos
principais e sobremesa. Além disso, o Amado assinará também o coquetel de abertura
para convidados. Em função da pandemia,
o espaço vai operar exclusivamente com a
capacidade dos seus 22 lounges montados
nas áreas externas e internas da casa.

Somos a imprensa, mas também
somos críticos a ela. E hoje em dia,
pegar o celular e abrir as redes
sociais e sites de notícias do país
tem sido além de cansativo, triste.
Ligar a televisão então, é receita
certa para ter depressão. Todas as
editorias e noticiários só falam de
tragédias,detodosostipos,estilos
e em todos os locais. Não bastasse
estarmos ainda vivendo uma pandemia e um certo isolamento social, acabamos ficando sem acesso
a notícias boas e elucidativas. Ainda bem que as colunas sociais existem, ainda bem que nós existimos. Mas deixamos a pergunta no
ar: só tem tragédia?

ANOTAaí

Gabriel Alencar / Divulgação

Enquanto o Carnaval não vem, o público
poderá matar um pouco essa saudade. O
cantor e compositor Alexandre Peixe está
de volta com o seu projeto intimista, saudoso e nostálgico, trata-se do Axézin. O
evento acontecerá no dia 02 de outubro,
a partir das 17h, na Praia do Forte.
Em uma apresentação intimista e reservada, com muito charme e bom
gosto, o cantor e compositor Tuca Fernandes irá se apresentar no dia 10 de
outubro no maior bar do Itaigara: Boteco do Caranguejo. O evento terá a
assinatura do empresário musical
Wagner Miau.
No dia 22 de setembro acontecerá em
Salvador, no Restaurante Bistrot Trapiche, o evento W Café, da Women to
Women. O projeto tem por objetivo
ajudar as empresárias, oferecendo um
espaço para trocar ideias, experiências
einformaçõessobreempreendimentos.
Cau Ferronato, fundadora do clube, será
a convidada especial do encontro.
GB Souza Fotografia/ Divulgação

Marilu Fontes e Ana Paula Magalhães

Reabertura
A Novo Projeto, marca pernambucana
especializada em mobiliário de design
brasileiro, reabriu suas portas em Salvador, em novo endereço. A marca agora apresenta ao público uma loja-conceito moderna no H Mall, no Horto
Florestal, projetada pela arquiteta Ana
Paula Magalhães, que foi recebida no
local pela empresária Marilu Fontes.
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Segundo a empresa alemã Merz,
a dermatologista baiana Camila
Carneiro Meccia é uma “toxin
expert”, uma das maiores experts
em toxina botulínica e
bioestimuladores de colágeno do
país. “Um ToxinExpert é um
médico único, que proporciona ao
seu paciente desfrutar da melhor
versão de si e viver seu melhor
momento de uma forma bela e
especial”, revelou a empresa.

Camila Carneiro Meccia
Reprodução

Daniel Gallego, Arany Santana e Carlos Pérez-Desoy

Encontro
O cônsul-geral da Espanha em Salvador, Carlos Pérez-Desoy,
e o diretor do Instituto Cervantes na Bahia, Daniel Gallego
Arcas, participaram de uma reunião com a Secretária de
Cultura do estado, Arany Santana, e a chefe de gabinete,
Cristiane Taquari. O encontro teve o objetivo de promover
um diálogo cultural mais íntimo entre a Espanha e a Bahia.

Noronhe-se
O cantor Pipo Marques aterrissou
essa semana no paraíso
nordestino de Fernando de
Noronha. O filho de Aninha e Bell
Marques esteve acompanhado da
namorada, a médica
dermatologista Laíse Leal. O casal
aproveitou alguns dias de
descanso na região.

Pipo Marques

EMPRESÁRIO
FALA SOBRE
PARTICIPAÇÃO
NO CONEXÕES
ANOTA BAHIA

Franqueado da CASACOR na Bahia, consultor
e nome de forte conhecimento no segmento
de patrimônio cultural,
Carlos Amorim será o
responsável por abrir
oficialmente o Conexões
Anota Bahia, evento de
relacionamento realizado pelo Anota Bahia,
que vai acontecer no dia
24 de setembro (sexta-feira), a partir das
18h, no Restaurante Bistrot Trapiche Adega. Em
bate-papo conosco, ele
falou sobre sua participação no encontro,
confira! "Vou falar de
liberdade, diversidade,
divergência e de inclusão", logo nos disse Carlos, assim que recebeu o
convite. "O Conexões
Anota Bahia é um acerto
desde seu conceito até o
que o próprio nome espelha. É uma oportunidade de relacionamento, o que é mais difícil e
mais caro hoje no mercado, que é proporcionar uma rede de contatos relevantes, que
une não apenas a parte
social, econômica, cultural, política, intelectual, mas sobretudo o
relacionamento interpessoal", afirma ele. "O
Anota Bahia tem essa
capacidade enorme de
juntar pessoas que trabalham sempre em prol
de um objetivo em comum e relevante. Seja
porque é uma multiplataforma que abriga inúmeras oportunidades
distintas, ou seja porque
se relaciona com as conexões que o Grupo A
TARDE, parceiro do site,
propicia", completa ele.
"O Conexões Anota Bahia é um evento de
oportunidade que veio
pra ficar na nossa sociedade, propiciando relações relevantes, que
têm a capacidade de
juntar gente que é extremamente importante
nos seus segmentos, e
sobretudo, juntar segmentos que precisam se
relacionar. Então além
de importante, é necessário. Tamyr Mota e Renato Franca fazem isso
da melhor forma que eu
conheço na Bahia. Como
o Anota Bahia oferece
conexões amplas, há
um espaço imenso para
que as divergências possam convergir, e isso falta muito no ambiente de
comunicação empresarial e social no país, e o
Anota Bahia tem essa
característica desde que
nasceu", finaliza Amorim.

