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Pintando na chuva

Agito pós-ceia

Um guarda-chuva numa galeria de
arte? O modelo aí ao lado (R$ 156)
tem motivo de sobra para estar
numa. A forma inusitada surpreende (quadrada, para abrigar
duas pessoas) e a estampa é baseada num quadro da artista Lygia Clark, pintado em 1957. À
venda na Clark Art Center (25318137), em Botafogo.

Na madrugada do dia 24 para
25 de dezembro (a partir de
meia-noite e meia), os DJs Chu
e João Rodrigo comandam
edição especial de Natal da
festa Modinha, no Espaço
Acústica, na Praça Tiradentes.
Terá Papai Noel e até neve.

Fotos de divulgação

Fotos de divulgação

Sinal
verde

Durante o dia, este adesivo de
parede em forma de lâmpadas
(R$ 120) enfeita, mas fica apagadinho. Mas basta desligar as
luzes do quarto para as lâmpadas
“acenderem”. A série que o designer Leo Conrado (www.geckostickers.com.br) acaba de lançar é
toda assim: fosforescente e
cheia de humor.
Tem fantasmas,
estrelas, planetas, corações e
até conjuntos de
edifícios.

Depois de
passar uns
dias na Serra,
hóspedes do hotel Parador Lumiar (0xx222542-4777), em Friburgo, levam para casa um
mimo: uma cestinha com quatro produtos
da horta. O amenitie pode ser escolhido
entre temperos, frutas e legumes. De amora
a gengibre, passando por alface crespa,
capim-limão e alho-poró. É com esses ingredientes que o chef Isaías Néries cria seus
pratos e conquista quem passa por ali.

Entreouvido por aí
“Sai da frente,
espelho
sem alça”

Mãe de um aluno
reclamando de
pessoas à sua
frente numa
apresentação no
auditório do
Colégio Notre Dame
• Enviada por Alvaro
L. Conteville

Dando à luz

Escutou alguma frase curiosa? Mande um email com o conteúdo,
o local, o contexto e seu nome para revistaoglobo@oglobo.com.br

“Conheci tanta gente diferente, mas não guardei a filosofia
de ninguém”
Senhorinha para outra depois de uma festa de casamento na Barra
• Enviada por Manoela Ferrari

“Eu não aprontei
muito porque os
meus pais eram
muito energéticos”

Moça para a sogra num
café na Vila da Penha
• Enviada por Joana Nery

“Esses ovos de Páscoa
de Natal são bem mais
baratos aqui no
supermercado”

“Você tem internet?”
“Não, eu tenho
aquilo... Pen drive”

• Enviada por Domingos Pascarella

• Enviada por Gloria Maria Oliveira

Mulher trocando as bolas
diante de um panetone

Papo de dois colegas de
trabalho numa repartição
pública do Rio

“Eu quero um
relacionamento, desde
que não seja fixo”

Moça conversando com uma amiga
em caminhada pela Lagoa
• Enviada por Marjoran Sant’Angelo

“Ô, língua felina!”

Babá para a empregada na área
de serviço de um apartamento
em Ipanema
• Enviada por Marcelo Oliveira

