
Primeira mulher a presidir a 
centenária Sociedade Rural 

Brasileira, TERESA VENDRAMINI 
ajuda a moldar a cara  

do agronegócio

ROUPA NOVA 

E MAIS
O que os anos Trump deixam para a 

democracia mundial, a intensidade de 
FAFÁ DE BELÉM, um guia para a meditação 
perfeita, as casas icônicas do cinema e as 

escolhas do multifacetado JOSÉ JUNIOR

VIDE BULA
A receita da retomada para 

o ex-presidente do Banco 
Central ILAN GOLDFAJN: 
vacinação e ajuste fiscal

PEIXE GRANDE
O mercado de pets chega 

à maioridade com IPO e 
investimentos milionários

TERCEIRO TEMPO
O médico ALEXANDRE 

KALACHE e a urgência de 
ressignificar o envelhecimento

SHOW DO BILHÃO
Como os bilionários 

multiplicaram suas fortunas 
durante a pandemia
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ESTE MÊS A MULHER E O HOMEM DE PODER VÃO...  

com reportagem de dado  a b re u,  n i n a  ra he  e  paulo vi e i ra com reportagem de dado  a b re u,  n i n a  ra he  e  paulo vi e i ra 

INTELIGENTES E INCLUSIVAS
Cidades inteligentes já são realidade no Brasil. Em São Gonçalo do Amarante, no Ceará, a PLANET SMART 

CITY, líder global no setor, construiu a Smart City Laguna, considerada a primeira cidade inteligente 
inclusiva do mundo, para 25 mil habitantes, capaz de integrar uma série de soluções em planejamento, 
inovação social, sustentabilidade e tecnologia – com o Planet App é possível monitorar a casa, 
controlar o consumo de água e energia, consultar a qualidade do ar, acompanhar as notícias da 
região, o andamento da obra e ainda ter acesso aos serviços digitais da cidade. Para a CEO da Planet 
no Brasil, SUSANNA MARCHIONNI, o país representa um mercado-chave para a empresa. “O Brasil está 
entre os cinco países com maior déficit habitacional em todo o mundo e estamos muito satisfeitos 
em oferecer um novo conceito de morar, com mais qualidade, tecnologia e serviços.” Além de Laguna, a Planet Smart City 
está construindo outra cidade no Rio Grande do Norte e recentemente anunciou o Viva!Smart, um projeto com 2.500 
apartamentos inteligentes em São Paulo, e a Smart City Aquiraz, também no Ceará. +PLANETSMARTCITY.COM.BR

VISITAR o 
arquivo digital 
da fotógrafa 
americana 
Dorothea 
Lange (1895-1965), uma das principais 
documentaristas da Grande Depressão 
e da Segunda Guerra Mundial. O site 
foi criado pelo Museu de Oakland e o 
acesso é gratuito

DESCER a Estrada Velha de Santos em 
um passeio diferente, encarando os 9 
quilômetros da trilha Caminhos do Mar. 
Aventura histórica e ecológica

ESTUDAR o conceito de 
racismo estrutural 
no mês que marca 
o Dia Nacional da 
Consciência Negra 
e entender por 
que, infelizmente, a 
discriminação mantém raízes no Brasil

LER Um Dia Chegarei a Sagres (ed. 
Record), o novo livro da acadêmica 
Nélida Piñon

OUVIR All Rise, o novo álbum de 
Gregory Porter, discípulo de Nat King 
Cole e um dos principais nomes do 
jazz na atualidade 

REVER Os Bons Companheiros 

(Goodfellas, em inglês), obra-prima de 
Martin Scorsese que completa 30 anos. 
Estrelado por Joe Pesci e Robert De Niro

DEVORAR 
as páginas do 
aguardado livro 
de memórias do 
ex-presidente dos 
Estados Unidos 
Barack Obama. 
Uma Terra 

Prometida  será 
publicada em dois volumes pela 
Companhia das Letras 

OUVIR o podcast Praia dos Ossos, da 
Rádio Novelo. Sobre o que é ser mulher 
no Brasil e o feminicídio da socialite 
Ângela Diniz, em 1976, pelo então 
namorado Doca Street 

RENOVAR o conjunto de 
facas com um 
kit da Laguiole, 
marca ícone 
francesa fundada 
em 1829 e que 
carrega o nome 
da região onde são 
forjadas as melhores 
do mundo 

SELECIONAR boas 
safras de vinhos rosé 
e branco antes da 
chegada do verão 

ADERIR AO Novembro 
Azul e se empenhar 
na divulgação da campanha de 
conscientização a respeito de doenças 
masculinas, com ênfase na prevenção 
do câncer de próstata

VISITAR a 
exposição 
Hélio Oiticica: A 

Dança na Minha 

Experiência. 
No Masp, que 
reabre com uma série de medidas 
de segurança: só será possível visitar 
o museu comprando ingressos 
antecipados pela internet 

LER Antônio Carlos Ferreira de Brito, 
mais conhecido como Cacaso. Poesia 

Completa (ed. Ci a. das Letras) reúne os 
seis livros publicados pelo poeta  e uma 
farta seleção de textos inéditos

CONHECER as histórias de um dos 
maiores neurocirurgiões brasileiros com 
o livro No Labirinto do Cérebro (ed. 
Objetiva), de Paulo Niemeyer Filho
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