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BOULEVARD }

O tradicional uísque está na
moda. O estilista Alexandre
Herchcovitch lançou a cole-
ção Whiskyls, de camisetas
baseadas no consumo da be-
bida. Nos bares, um drink da
década de 1960 – o whisky
sour – voltou ao cardápio. E
agora surgem cursos específi-
cos de degustação. A somme-
lier Alexandra Corvo, de 36
anos, do Ciclo das Vinhas, ex-

plica o motivo dessa retomada.

● As pessoas redescobriram o
uísque?
O uísque é uma bebida comple-
xa, difícil de entender. Mas hoje
as pessoas estão mais prepara-
das, mais educadas gastronomi-
camente. Elas já passaram pelo
vinho, pelas diferentes cervejas
e agora há uma nova geração de
consumidores que está mergu-

lhando nos sabores desse desti-
lado.

● Quer dizer que há um público
novo bebendo uísque?
Sim, até a Lady Gaga já apare-
ceu bebendo uísque. Esta não é
mais uma bebida de tiozinho.
Meus alunos têm até 35 anos.
São pessoas que estão no Face-
book.

● Foi por isso que sua escola de
vinhos abriu um curso específico
de uísque?
Surgiram vários clientes pergun-
tando e querendo saber mais so-
bre a bebida. E, como tenho pes-

quisa no assunto, resolvi mon-
tar aulas.

● E o que você ensina?
A aula tem apenas duas horas,
mas dá uma ideia de como é
grande a variedade do mercado.
Começamos com uma degusta-
ção às cegas, para o aluno desco-
brir os aromas. Há rótulos que
são defumados, frutados e flo-
rais. Os que são chamados de
marítimos, por exemplo, têm
perfume amadeirado. V.F.

ONDE: CITY SHOES: SHOPPING ELDORADO,
TEL.: (11) 2197-7911; PREÇO: R$ 119,70

ONDE: CENTRO DE CONVENÇÃO FREI CANECA:
RUA FREI CANECA, 169, 5º. DIA 14 A 16, R$ 20

ONDE: SWAROVSKI: SHOPPING IGUATEMI;
TEL.: (11) 3816-7111 OU WWW.SWAROVSKI.COM;
INVENTARI: WWW.KINKYLAND.COM.BR;
O SEGREDO DO VITÓRIO:
WWW.OSEGREDODOVITORIO.COM;
VICTORINOX: SAC (11) 5584-8188 OU
WWW.VICTORINOX.COM.BR;
IMAGINARIUM: WWW.IMAGINARIUM.COM.BR

CHUVA

Valéria França

Evolução do antigo disquete,
o pendrive está cada vez mais
potente e descolado. Feito pa-
ra resgatar arquivos de com-
putador, armazenar fotos e
até filmes, o acessório foi in-
corporado a outros objetos
do uso diário – caso de uma
caneta, um canivete e até mes-
mo um abridor de garrafas. É
o pendrive flex, com mais de
uma função.

A marca suíça Victorinox
trouxe para o Brasil o canive-
te USB Slim, com duas capaci-
dades de armazenamento –
4GB (R$ 280,90) e 8 GB (R$
385,42). O modelo ainda tem
um diferencial importante no
caso de roubo: a tecnologia de
criptografia de dados para
hardware e software. Isso
quer dizer que os arquivos ar-
mazenadossó podem seraces-
sados com senha pessoal.

Grife de cristais conhecida
no mundo da moda, a Swa-
rovski acoplou o pendrive a al-
gumas joias. Entre as peças es-
colhidas, um pingente de bor-
boleta cravejado com 212 cris-
tais, que vem numa corrente
de aço para que seja usado

também como colar (R$265).
Tem capacidade de 4 GB. A grife
ainda usou como suporte para a
tecnologia uma caneta. O acessó-
rio fica embutido em sua parte
superior (R$ 265).

Há também os toys, brinque-
dos de adultos que também ga-
nharam função dupla. “Um dos
grandes sucessos é o pendrive
Mimoco, do personagem Lanter-
na Verde. Sempre tem lista de
espera desse produto”, diz Fla-
via Bley, proprietária da loja O
Segredo do Vitório. O modelo
vem em duas versões, com 8 GB
(R$134) e 16 GB (R$ 234) de me-
mória. De mesma marca e preço,
o da Hello Kitty Nerd é outro su-
cesso da loja. Na Imaginarium, o
design do pendrive segue a linha
do humor – entre os produtos,
um pinguim de smoking (R$
119,90, 4 GB).

Genéricos. Os modelos genéri-
cos, sem marca, saem mais bara-
tos, mas não têm garantia. “Dei-
xei de vender na minha loja por-
que tive muitas queixas de clien-
tes, que acabaram perdendo da-
dos”, diz Flávia. “Sempre troco o
produto, mas o prejuízo maior
são os arquivos perdidos, que
não há como recuperar.”

Pendrive
agora é flex
e tem design
divertido
Caneta, canivete e até martelo de juiz já
servem também para armazenar informações

No lugar da galocha, ankle boot de
plástico para os dias chuvosos e frios.

ONDE: BAREMINERALS.COM.BR
PREÇO: R$ 106

ONDE: E. ARCOBALENO: R. BENEDITO LA-
PIM, 144, ITAIM; PREÇO: R$ 69.90

Abaixo de zero, Sul deve
esquentar até 30˚C na 4ª

Diversidade. O pingente
(1) e a caneta (2)
cravejados de cristais da

Swarovski; o martelo de
juiz (3) em tamanho real e o
abridor de garrafa (6),
ambos da Inventari; o
da DVF, em forma de
chaveiro (4); Lanterna
Verde (5), o mais procurado
de O Segredo do Vitório; o
hambúrguer (7) e o pinguim
(9), da Imaginarium; o
canivete (8), da Victorinox

Dos drinques às camisetas,
o uísque volta à moda

● Na capital paulista, a previsão
para o fim de semana ainda é de
chuva esparsa e frio, mas a tem-
peratura começa a subir, segun-
do a Climatempo. Hoje, a mínima
deve ser de 10˚C e a máxima, de
18˚C. Amanhã, a temperatura
fica entre 9˚C e 22˚C.

FOTOS DIVULGAÇÃO

WERTHER SANTANA/AE

VANI BOZA/ AGÊNCIA RBS

Na terça-feira abre no Shop-
ping Villa-Lobos a primeira
loja no País da bareMinerals,
o make up mais vendido da
Sephora. Na quarta, abre a
segunda no Higienópolis.

O Espaço Arcobaleno tem
tocas para crianças com for-
matos lúdicos. É só escolher
o bicho e o material preferi-
do. O leão da foto é de lã.

ONDE: CICLO DAS VINHAS: TEL.: 3284-3626,
AULAS NOS DIAS 14 E 21 DE JUNHO E 2 DE
AGOST); PREÇO: R$ 150; BOTEGA BOTTAGAL-
LO: RUA JESUÍNO ARRUDA, 520, ITAIM-BIBI,
TEL.: (11) 3078-2858; PREÇO: R$ 23

ONDE: LOJASFLAMINGO.COM.BR
R$ 614,50 (LENÇOL MARGHERITA)

Whisky sour. Opção no
cardápio do BottaGallo

Mix de expo-
sição e feira,
a São Paulo
Patchwork
reúne peças
criativas, co-
mo o painel
da americana Janet Kurjan.

estadão.com.br

ONDE: WWW.MARIABRIGADEIRO.COM.BR
PREÇO: R$ 72 (100 GRAMAS)

PARA QUEM QUER CASAR

O lençol da Trussardi (foto)
virou vestido nas mãos da esti-
lista Andrea Degreas. E desfi-
la na quarta-feira na Bienal.

Capital ainda terá
frio até amanhã

Online. Veja a receita do
whisky sour e outras dicas
blogsestadao.com.br/boulevard

Em SP.
Pedestres na
Rua Oscar
Freire, nos
Jardins,
zona sul da
capital,
enfrentaram
manhã fria e
chuvosa
ontem

Gelo. Em
Santa
Catarina, o
frio fez as
pastagens
congelarem
nas cidades
de Bom
Jardim da
Serra e
Urupema

Lucas Azevedo / PORTO ALEGRE

O amanhecer ontem no Rio
Grande do Sul foi um dos mais
gelados dos últimos anos e a sen-
sação térmica chegou a -7,8˚C
em Santa Rosa, no noroeste do
Estado, de acordo com a empre-
sa de meteorologia MetSul. A
temperatura mais baixa no País,
no entanto, foi oficialmente re-
gistrada em Bom Jardim da Ser-
ra, Santa Catarina, onde os ter-
mômetros marcaram -9,2˚C, se-

gundo o Centro de Informações
de Recursos Ambientais e de Hi-
drometeorologia (Ciram), ór-
gão oficial de Santa Catarina. É a
menor temperatura registrada
no Estado em duas décadas.

No decorrer da próxima sema-
na, no entanto, haverá uma inver-
são da temperatura. Os termô-
metros que marcaram ontem
0˚C poderão mostrar 30˚C na
próxima quarta-feira.

A massa de ar polar sobre o Rio
Grande do Sul derrubou a tempe-
ratura em todas as regiões. Geou
na maioria dos pontos do Esta-
do, até mesmo ao redor de Porto
Alegre, onde a temperatura mais
baixa foi de -0,3˚C. A máxima fi-
cou entre 14˚C e 15˚C.

Ainda segundo a MetSul, nes-
te fim de semana o frio perderá
força, mas as temperaturas pró-
ximas a 0˚C ainda serão sentidas
hoje. No domingo, a chegada de
uma área de baixa pressão deve
levar chuva a grande parte do

Estado. Com a nebulosidade, es-
tão sendo esperadas chuvas for-
tes, ventania e granizo, confor-
me a MetSul.

A partir de segunda-feira,
uma massa de ar quente entra-
rá no Rio Grande do Sul, fazen-
do com que as temperaturas su-
bam na terça e na quarta-feira e
até superem os 30ºC no centro
e oeste do Estado.
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A Maria Brigadeiro colocou aos pés de
Santo Antônio um pote de brigadeiro. O
kit vem numa caixa-oratório.

Ontem, temperatura
mais baixa foi registrada
em Bom Jardim da Serra
(SC): -9,2˚C, a mais fria
em duas décadas
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 9 jun. 2012, Metrópole, p. C8.




