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Camicado
Figurino Noivas 83On Line Editora
Fazer compras em São Paulo parece fácil, afinal, é uma cidade em
que é possível encontrar de tudo. Há lugares com pechinchas
incríveis de praticamente qualquer coisa que você imagine. Mas a
tarefa só parece fácil... Justamente por conta dessa fartura, é
complexa a missão de encontrar o que você quer, no lugar certo,
sem se perder em lojas e ruas de compras que não têm nada a ver
com o que você deseja levar para casa. E é com essa atitude que
Chris Campos decidiu escrever este livro, que ela chama de
"manual para os amigos". Um guia com 242 endereços paulistanos
com tudo para decoração e renovação dos lares mais descolados da
cidade. A seleção é pessoal e afetiva. Coisas que a Chris
garimpou ao longo da vida e também para o seu site, o Casa da
Chris.
255 sugestões para decorar.
Ideias para decorar com materiais reaproveitados e meio a flores
e plantas
Casa & Ambiente – Banheiros & Lavabos 63
Figurino Noivas 83
Guia de Noivas Figurinos 05
Casa & Ambiente - Cozinhas & Salas de Almoço
A prática na prática

Confira sugestões incríveis – de 38,82 a 125 m2 – para transformar e deixar o
seu lar do jeito que você precisa e sonha. São lofts e apartamentos completos
para você se inspirar e aproveitar diferentes metragem. Ideias de mesas, sofás,
bancos, luminárias e outros acessórios ideais para garantir boa circulação e
proporcionar a sensação de amplitude também recheiam esta edição
superespecial.
Ser a única moradora de uma casa foi o palco do livro À espera do que nos
espera. É uma obra que fala concernente às primeiras experiências de uma
mulher que saiu da casa dos pais para ir morar sozinha, depois dos 30 anos de
idade. Em cada crônica, Hulda Rode conta narrativas sobre a solidão, a
solteirice e a solitude. Três "s" da vida de uma mulher solteira, com a vida
espiritual, acadêmica e profissional estruturada, e que compartilha em cada
página, aventuras, dilemas, emoções, intimidade e descobertas de um novo ciclo
que foi planejado e apesar dos ajustes de rotas não permitiu parar em nenhuma
estação. À espera do que nos espera tem o propósito de acolher solteiras (os)
que vivem esse mesmo capítulo, a respeito da compreensão de fazer escolhas
que não seguem os padrões ditados por parte da sociedade, e também referente
à necessidade que se tem de conquistar o próprio espaço, antes mesmo de
constituir uma família e com relação ao fato de respeitar o direito de se fazer as
próprias escolhas e viver novas etapas. À espera do que nos espera aborda com
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entusiasmo a escolha do bem viver, a importância do cuidado da vida adulta
com maestria, como amar a si mesmo, antes de amar alguém; ter o direito de
assumir as rédeas da própria vida; desfrutar do prazer de desenvolver novos
hábitos e desempenhar novos papéis; desfrutar de novas rotinas, e enfim, de ser
quem a gente nasceu para ser: um adulto, feliz, realizado e responsável. À
espera do que nos espera tem o prefácio escrito por Ana Holanda, jornalista,
escritora e professora de escrita afetuosa. Apaixonada pelas palavras, ela é
também diretora de conteúdo de Vida Simples, e a obra tem ainda a colaboração
da arquiteta Renny Maltez.
Após o esperado pedido de casamento, vem a idealização da cerimônia. Como
nos contos de fada, tudo tem que sair perfeito: vestido, decoração, figurino dos
participantes, convite, bolo... Uma infinidade de estilos disponíveis no mercado
casamenteiro dificulta ainda mais cada escolha. Nesta edição, trazemos as
principais tendências para você se inspirar: vestidos de mangas longas – no
melhor estilo Grace Kelly –, bordados de pérolas, alianças de ouro amarelo,
coques tradicionais e despojados, bolos, lembrancinhas e convites destacados
com tons românticos. Sim, muitas ideias para ajudar você a realizar este tão
desejado sonho!
Confira diversas opções de vestidos de noiva – do estilo minimalista ao mais
clássico e exuberante –, produções completas para madrinhas, buquês com
flores surpreendentes, joias de ouro branco, além de uma seleção requintada de
bolos, docinhos e lembrancinhas. E não é só! Conheça também os melhores
lançamentos do universo bride e se encante com a beleza e o carisma da atriz
Letícia Birkheuer.
Decore sua Casa Ed 30
Supply Chain Management and Logistics in the Global Fashion Sector
Casa & Decoração 85
12 sugestões luxuosas para presentear com classe!
242 endereços em São Paulo para decorar, equipar e deixar sua casa ainda
mais gostosa + passeios imperdíveis
Esta edição da Banheiros & Lavabos conta com uma seleção de projetos, de
renomados profissionais, nos mais variados estilos, layouts e materiais,
facilitando a escolha pelo banheiro que esteja mais de acordo com o seu gosto
e com a planta da sua casa dos sonhos.
Nesta edição você confere sugestões deliciosas de diferentes sobremesas. São
bolos, tortas, mousses, flans, sorvetes, biscoitos, docinhos e muito mais.
Escolha a receita, separe os ingredientes e prepare estas guloseimas com
muito amor. Bom apetite!
Os 27 projetos desta nossa edição estão divididos em cozinhas que se
caracterizam pelo uso de frontão alto, em preto e branco, com madeira e as
diferenciadas. Se você estiver pensando em pintar as paredes de sua área de
preparo de refeições, dê uma olhada no primeiro grupo. Você vai conhecer
cinco projetos nos quais as paredes ganharam tinta e as áreas molhadas
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ficaram protegidas com frontões altos de granito.
Com a rotina cada vez mais acelerada, é um privilégio poder contemplar a
natureza em casa, com a família. Neste Guia de Paisagismo você confere
projetos inspiradores, para compor jardins em casas e apartamento, dezenas
de espécies, dicas para cultivar diferentes plantas, sugestões de móveis e
acessórios para decorar a área externa, opções de jardins verticais para
cantinhos especiais e muito mais.
Livro de Receitas Extra 02
PANARQUIA
Casa e Decoração Ed 71
paixão, força e coragem
Pequenos Ambientes Extra 14
Decoração Ecológica: aprenda a fazer luminária, vaso e divisória com garrafas de vidro.
Revista Tpm. Entrevistas e reportagens sobre comportamento, moda, beleza, viagem e decoração para
mulheres que querem ir além dos manuais, desafiando os padrões. Imagem não é tudo.
The ways in which we design, make, transport and then discard clothes has a huge social and environmental
impact. This book covers responsible business practices and sustainability in the fashion industry from the
raw fibre stage, through production, to the point of customer consumption. The concepts of responsibility
and sustainability are fast becoming essential factors in business decisions and Responsible Supply Chain
Management leads the reader through the multiple stages in the supply chain that can impact on business
strategy. A perfect resource for students studying fashion and for those working in the sector who wish to
identify the latest thinking as they plan sustainability strategies, the book is divided into four clear sections.
The first introductory part of the book examines sustainability in the supply chain by identifying the main
three pillars of sustainability (social, economic and environmental) and considers which fashion brands are
innovating in this area. Part two looks at fashion logistics and supply chain operations by assessing fibre,
yarn and fabric considerations, logistical issues for both garment production, and service delivery, stock
control, transportation, barriers and risks. The third part develops the logistics theme further by identifying
recent trends and case studies that highlight agility and lean management structures, and the application of
transparency enhancing RFID. This section further applies modelling and simulation techniques from the
automotive and pharmaceutical industries to the fashion sector. The final part considers how sustainability
can be embedded into the multi-tiered fashion supply chain and its selling environment.
Nesse momento trágico de pandemia da Covid-19, vem à luz Panarquia, um romance apocalíptico,
absolutamente inovador, a tratar de um Brasil distópico. Refletindo um tempo de trevas e desesperanças,
este livro de Álvaro Cardoso Gomes cria um labirinto narrativo, onde os personagens emergem à tona da
massa indistinta, para logo depois voltarem a se imiscuir nela, pois nada há que aponte para um porto
seguro ou para a luz do final de um túnel. Contando histórias perturbadoras de personagens de diferentes
estratos sociais, mas temperadas pela sátira e comicidade, o autor traça um retrato do Brasil
contemporâneo, sem identidade definida e ainda apostando em valores retrógrados que visam manter o
status quo de uma sociedade elitista e preconceituosa.
Cozinha Fácil Especial 08 – Natal
102 Receitas Fáceis de Preparar
Casa e Ambiente - Cozinhas e Salas de Almoço 47
Decore sua Casa 26
Time Out Sao Paulo

Não dá para negar: o churrasco é uma das paixões nacionais, principalmente
para quem gosta de reunir os amigos e a família. Afinal, quem resiste a uma
carne suculenta, macia e que derrete na boca? Porém, diferentemente do que
muitas pessoas imaginam, comandar a churrasqueira requer quase um ritual.
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Nesta edição, você encontra todas as informações para organizar um evento
inesquecível. Com todas as dicas selecionadas, você vai, com certeza,
surpreender a todos e mostrar que é o mais novo especialista em carnes do
pedaço.
O Guia de Noivas Figurino apresenta uma seleção das melhores lojas e
fornecedores do segmento para você consultar, além de opções surpreendentes
de vestidos de noivas, madrinhas e daminhas. E não é só! Aqui, também
apresentamos trajes para noivos e pajens. Para facilitar, dividimos a seção de
moda em três partes: “campo” (cerimônia realizada de dia e ao ar livre);
“contemporâneo” (com figurinos mais atuais); e “convidados” (com vestidos de
cortes e cores diferenciados). Basta analisar o perfil dos noivos e o estilo da
cerimônia para escolher as opções ideais para todos. Opções não faltam! Confira
também orientações sobre foto, vídeo, carros, músicas, detalhes do casamento
civil, lua de mel, enxoval, lista de presentes... Enfim, um guia completo para
realizar o casamento dos seus sonhos!
Este é um livro escrito para o professor, o estudante e o jovem profissional de
publicidade e Propaganda, e de Comunicação Social em geral. Para o professor,
porque foi concebido a partir das exigências mais costumeiras da disciplina e,
também, com número de capítulos aproximado ao número de semanas letivas do
ano. Para o estudante, porque, aqui, a palavra de ordem é a prática pura e
simples. Nada de conceitos excessivamente teóricos e inatingíveis. Nada digno
dos deuses. Apenas 140 exercícios os mais variados, todos eles embasados em
argumentações respectivas e exemplos de anúncios do mundo inteiro. O desafio
principal ao estudante é criar coragem para começar a encarar uma simples
folha de papel em branco. E para os novos profissionais, porque poderá servir
de manual, de fonte de consulta ou inspiração naqueles momentos em que as
ideias travam , quando um quebra-galho é mais do que bem-vindo. Enfim, um
livro que não ensina truques, mostra caminhos. De uma coisa o leitor pode ter
certeza: após sua leitura, ficará bem mais fácil fazer o texto de um anúncio
qualquer.
Você está pensando em reformar o antigo apê de apenas 50 m², mas ainda não
decidiu como fazer? Esta edição da Pequenos Ambientes está mais do que
especial. Garimpamos três apartamentos inteiros, cujos arquitetos resolveram o
problema do pouco espaço com soluções que vão desde a simples substituição
do mobiliário. Veja também as sugestões de quartos, banheiros, salas, áreas
gourmet e home office com metragens desafiadoras.
Guia de Paisagismo 04
Edição 8
Guia Manual do Churrasco
À espera do que nos espera
Clovis Tramontina

São Paulo isn’t the Brazil of surf, sand, and sambas. Yet
over 4 million travelers head to this global financial mecca
each year to shop the city’s 70+ malls and visit its equally
vast collection of museums, which offer everything from
traditional crafts and extreme modern art to a museum that
Page 4/8

File Type PDF Camicado
houses tens of thousands of poisonous snakes. It’s also a
gourmand’s paradise, serving up Portuguese, Italian, Arabic,
Spanish, Japanese, and dozens of other cuisines. Time Out
São Paulo helps visitors make the most of this sprawling,
sophisticated city. Written by a team of local journalists,
it offers in-depth coverage of local foods, artists,
musicians, sports, and festivals, with critic’s picks for
the best bars, restaurants, and cultural highlights in a
variety of categories. Tips on exploring the Central Park of
São Paulo, the lovely Parque de Ibirapuera, help visitors
escape the city’s chaos.
Nesta edição, confira diferentes cardápios para ceias
tradicionais, light, vegetarianas e criativas. Apresentamos
também muitas opções de acompanhamentos, como arroz, farofa,
molho, salada e fios de ovos. Os doces e as sobremesas não
poderiam ficar de fora, fazendo salivar com receitas de
panetones, bolos, rabanadas, tortas, mousses e biscoitos.
Dá para imaginar, nos dias de hoje, uma casa sem
funcionalidade? Acredito que não. Queremos, além de beleza,
soluções e objetos que facilitem a nossa vida, desde os
aparatos na cozinha, verdadeiros braços direitos na hora de
preparar as refeições e deixar tudo organizado, até os
revestimentos e acessórios do banheiro, feitos para
facilitar a limpeza e manter tudo à mão. Uma outra questão
que tem comandado a reforma deste espaço é o tamanho
reduzido da área. Com residências menores, banheiros e
lavabos também diminuíram. Nasce, então, o desafio de
transformar o espaço pequeno em um ambiente multifuncional,
capaz de agregar box, pia, bancada, ducha, prateleiras,
nichos e (pasmem!) até uma banheira. Nesta edição, fomos em
busca de soluções inteligentes para você se inspirar durante
a reforma ou construção de seu banheiro. Agora, é só
aproveitar!
Apostar em layouts sem barreiras visuais está cada vez mais
comum nos projetos de casas e apartamentos. De olho nas
tendências, nossa equipe reuniu opções diferenciadas de
materiais, acabamentos e tons para você se inspirar e criar
ambientes que se adaptam à vida moderna e são perfeitas para
morar bem e reunir a família e os amigos.
Edição 25
Figurino Noivas 84
Figurino Noivas 88
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Guia 400 Sobremesas
Este livro mostra a trajetória de Clovis Tramontina, que em
muitos aspectos se confunde com a da empresa que carrega
seu sobrenome. Nem Clovis nem a Tramontina seguem as
cartilhas tradicionais dos homens e das empresas bemsucedidos. O livro revela um homem simples, direto,
objetivo, impulsivo, intempestivo, impaciente, que tem
pressa, mas nos apresenta também um ser frágil,
sentimental, humano, numa soma complexa que o faz destacarse por onde passe, que não tem medo de ousar, errar, exporse e ir em frente. A jornalista Fátima Torri, que coordenou
a edição do livro, alerta: “Não se enganem. Ao final da
leitura vocês verão um líder do avesso. Generoso por
mostrar-se. Nem sempre perfeito. Demasiadamente humano.”
145 dicas para viver bem.
Selecionamos as melhores produções para a grande
protagonista dessa celebração: a noiva. Independentemente
do estilo a ser adotado, temos o dever de apresentar os
mais belos vestidos, sem contar as dicas preciosas para
harmonizar todos os acessórios (arranjo de cabelo, sapatos,
buquês...). Apresentamos também, os melhores figurinos para
o noivo, as madrinhas, os pajens e as daminhas. Nossas
sugestões passeiam por looks clássicos a modernos e também
destacam o make e o penteado ideais para cada proposta.
Veja tudo isso e muito mais!
Quando assumiu como consultor das Lojas Renner em 1991,
José Galló pegou uma empresa a beira da falência e sem
nenhuma importância no cenário nacional. Aos poucos, ele
conseguiu transformá-la na maior rede do setor de
vestuário, batendo concorrentes de peso. Hoje presente em
todo o Brasil, começa a se internacionalizar. Mesmo em
tempos de crise, a Renner continua batendo metas e tendo
resultados excelentes. Neste livro, o administrador gaúcho
abre o jogo e lembra os momentos decisivos da sua carreira,
sempre voltada para o varejo. Revela como conseguiu
transformar a Renner em uma gigante da moda popular. Todo
executivo tem um estilo de liderar – mas o de Galló chama a
atenção por ser simples, sem estratégias mirabolantes. Ele
prega austeridade, confiança, um pouco de ousadia,
eficiência operacional, um olho no freguês e outro na
concorrência. Tudo com muita transparência, entusiasmo,
trabalho em equipe e respeito pelo outro – seja ele
funcionário, acionista ou cliente. Mas a sua maior crença
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reside no encantamento do cliente – talvez a porção mágica
desta fórmula de sucesso. Como ele mesmo explica, "encantar
significa superar as expectativas, indo um passo adiante da
satisfação, ao entregar algo mais do que aquilo que já
esperam de nós". Em O poder do encantamento, José Galló
ensina como colocar em prática essa filosofia de
encantamento. Admirado e enaltecido pelos maiores
executivos e empresários do Brasil, ele espera conquistar
os leitores com sua filosofia: "Que tenhamos em mente um
pensamento que norteia o dia a dia de cada um dos
colaboradores de Lojas Renner, que, assim como eu, adoram
desafios: não sabendo que é impossível, nós vamos lá e
fazemos".
Redação Publicitária
Guia Faça Fácil: Arte em Patch Apliquê 01
Decore sua Casa Ed 29
Guia de Noivas Figurino 04
O poder do encantamento
Nesta edição, nossa equipe procurou imprimir todo o sentimento em cada uma das
matérias selecionadas para provar que, sim, a casa da gente precisa ser alegre, iluminada,
diferenciada, estilosa e, acima de tudo, ter o nosso jeito de viver a vida. Você confere, por
exemplo, confere como a ousadia das cores e a mescla perfeita entre diferentes estilos
garantiram uma composição harmoniosa para viver bem. Entre muitos outros assuntos,
trouxemos também a proposta mais do que justa de uma morada concebida para que pais e
filho possam estar sempre juntos e curtindo cada cantinho da casa. Inspire-se!
Impressionante como as tortas costumam roubar a cena. Seja na festa de aniversário, no
lanche da família, no café servido para as visitas ou naquela sobremesa especial. Dá água
na boca só de pensar... Selecionamos 100 ideias para você inovar o cardápio e arrancar
elogios dos familiares e dos amigos. Como a praticidade e o sabor devem caminhar juntos,
todas nossas sugestões são fáceis de preparar e deliciosas!
Como você deseja se casar? Será de véu e grinalda ou com um vestido mais minimalista?
Pense no penteado: solto, preso ou semipreso? A maquiagem será natural ou impactante?
E a celebração como um todo, como vai ser? Os convites, o bolo, as lembrancinhas e todos
os artigos de papelaria irão seguir a mesma paleta de cores? Sim, são muitos os detalhes
para escolher, a fim de que tudo saia perfeito e como você sempre sonhou. Pensando
nisso, a Figurino Noivas apresenta as mais belas sugestões sobre todos os assuntos: joias,
buquês, vestidos e até enxoval.
A fim de facilitar o seu dia-adia, estamos sempre em busca de novidades em nossas
publicações de culinária. Depois de muitas idéias discutidas, aprovadas e amadurecidas, é
com muita alegria e dedicação que apresentamos a você esta nova coleção, que traz, além
de deliciosas receitas, dicas na hora do preparo, dicionário de termos culinários e tabelas
explicativas de pesos e medidas e tempo de forno. Ah! E como a razão de todo este
empenho é você, nada mais prazeroso do que contar, também, com a sua participação.
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Para isso, criamos a seção “Receita do Leitor”, na qual divulgaremos aquelas delícias que
só você sabe fazer, claro, com o seu toque especial. Foi a dona Rosa Maria Rosetti que nos
deu, nesta edição, o imenso prazer de compartilhar uma de suas iguarias: o Bolo Farofa,
cujo sabor, conforme ela garante, é uma delícia! Portanto, se você tem aquela receitinha
de “tirar o chapéu”, não deixe de nos enviar. Participe!
Reflexões sobre a vida de solteira
Trabalhos Artesanais Especial Edição 49
Projetos para Banheiros
Exame
Casa & Ambiente Cozinhas e Salas de Almoço 50
Com apenas 2 mil reais, você transforma totalmente seu apê. Veja como!
Lindas opções para realçar a parede poupando o bolso, vários modelos de cubas e
torneiras e muito mais!
29 propostas que trazem para a cozinha os estilos que estão em alta.
Que tal enriquecer uma peça aplicando um desenho maravilhoso? Então, eleja um
tecido ou qualquer outra superfície que possa receber o calor do ferro de passar.
Pode ser uma camiseta, uma toalha ou até uma cúpula de abajur! Depois, selecione
um risco diferenciado e outros tecidos para decorá-lo com a ajuda imprescindível de
um bom termocolante. Pronto! Agora, se quiser, você também pode casear,
escolhendo linhas de cores que combinem com os tecidos utilizados. Quer explorar
muitas outras ideias? Então, abra este guia e surpreenda-se!
The Sustainability Challenge
Tpm
A casa e a cidade
Livro de Receitas Especial 05
Istoé dinheiro
É com o maior orgulho que o convido a folhear as próximas páginas, pois quero
proporcionar a leitura e captação de conhecimento por meio de fotos passo a passo,
informações detalhadas e muitas curiosidades a respeito de como ofertar alegria e
respeito ao próximo ao presentear. Peças sofisticadas devem ser embaladas e
entregues em pacotes ou caixas que condizem com seu conteúdo, ou seja, tão belas
e bem elaboradas quanto seu presente. Desse modo, para fazer jus ao mérito de
Embalagens Especiais, selecionamos pequenos sonhos de consumo que podem
ajudar você a marcar a vida de alguém quando este for agraciado por um gesto de
delicadeza e carinho.
Nossa proposta, neste guia, é otimizar o seu tempo com receitas deliciosas e de fácil
preparo, sem que para isso você tenha que abrir mão do sabor e da qualidade
quando a fome chegar. Da entrada à sobremesa, são mais de cem preparações que
irão convencê-lo a entregar-se ao prazer de provar delícias em menos tempo do que
você imagina. A partir da próxima página, só dependerá de você.
Casa e Decoração 86
Decore sua Casa 32
Casa & Decoração Ed.107
Guia Apartamentos Pequenos 01
Coleção O Melhor da Cozinha Extra
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