
ESTA NA MODA TER
UMA'NA1\1\Y'

l\rdo 6 ter uma simples'bablrsitter'. E tu, uma tdcnica
especializada em entretenimento infantil de uma

empresa que at6 de pr(ncipesjdfoi'nanny'.

JIMMY CHOO TEM NOVO
ALVO: HOMENS,

T:rara Mellon 6 uma mulher de vis5o.
l:pc s de colocar a sua marca de

saF3ios nas bocas (e p6s) do mundo
- com uma considerSvel ajuda da
:erscnagem Carrie Bradshaw, da

ser e ! Sevo e a Cidade -, a empresdria
-- ..".:: J rim nO\,/O alVO: O ptibliCO

:-. . -: ::: - : oartirdopr6ximo
i^,.--: : *::-:, TrrryChoocontar5

:- - .:- : :- :1,=- -:, botas'biker'
:-- -- -=:: : l: -ts ce ieopardo e

: rlrrs padraes, e at6 sapatos de quarto
e-i ,eludo... tudo para p6s grandes e

Fe !dos. A fundadora e CEO da marca,
re','ela que a sua visSo "do homem

J'min,/ Choo 6 de algu6m que exuda
ss,if ,anga e estilo, seja um artista ou

..l- banqueiro de investimentos".

VALENTINO SUSPEITO
DE FUGA AO FISCO

3 :lamado "Rei da moda italiana",
,': :riino, estd a ser investigado por

s -s!e ias de f uga aos impostos. O

-:: l':r- :em o nome numa lista de
- : s :: sete mil nomes recheada de
:::': -: :alianas que, alegadamente,

-- :.:em secretamente contas
::--:-i3s em 'offshores'. Os listados
- ,:si gados pelo Minist6,rio Prjblico
:e icma mant6m contas na Suiga,
de acordo com dados desviados e
divulgados por um funciondrio de

;ma sucursal do banco suiEo HSBC h5
l-atro anos. O esc6ndalo rebentou e os
:rr-i'reiros a serem alvo de investigaEdo
. i: os que tdm a conta reg istada em
?: ma - como 6 o caso de Valentino.

€

NET.A.PORTER ACELERA
LUCROS DE RICHEMONT
A prosperidade bateu d porta doj5
abastado grupo Richemont. Desde
Jrlril, m6s em que o grupo tomou

:cnta da empresa de venda'online'
', =:-a-:lrter, de Natalie Massenet, que

- : --: : .'lu os lucros aumentarem em
_ - - "les de euros.Asvendasde

:::. - ,- -E:. que cresceram 370lo para
j j - - - les de euros, tiveram um
e*: --ri: .'indo da China (ainda que
: 3- .c ;al mercado do grupo ainda

i:,a : Europa), no entanto, o contributo
do'site'de Massenet n5o 6 de

::sprezar. f que, sem ele, os lucr-os
:: r'c^e-ont oe _o-t^^ D-t:-:::

As crianqas sio encantadoras,
mas hd alturas na vida em que,
diga-se o que se disser,6 imperio-
so ter por perto uma'nanny'. Em
f6rias, por exemplo. Em viagem.
Em festas, tipo casamentos, jan-
tares e noitadas. Em situagdes de
crise que surgem todos os dias.
A pensar nestes momentos de
aperto, chegou a Nanny Agency,
uma empresa de recrutamento de
'nannies' (educadoras,'babysit-
ters') com um conceito diferente.
Nesta empresa, todas as'nannies'
sio escolhidas a dedo, de acordo
com a sua aptidio (internas, tem-
pordrias,'part-time', noites, fins-
-de-semana...) e experi€ncia, bem
como pelos seus conhecimentos
em materia de primeiros socor
ros. Chegam :a:dadas a casa das
Cr-an:aS. -;:l:::aS aOm a SUa

. - : - - - -;-,:-, -, 1-r.L -,,. *--la :ail':: ::-

ddcticos, para as entreter. Fluen-
tes em vdrias linguas, as'nannies'
desta agdncia sio jd a escolha de
hot6is de luxo como o Ritz Four
Seasons, o Sheraton, o Dom Pedro
ou o Cascais Mirage, para servi-
qos prestados em regime de 'out-
sourcing' a clientes VIP como os
principes da B6lgica ou os filhos
de Isabel dos Santos, nas suas vi-
sitas regulares a Portugal.A ideia
partiu de Filipa Aimeida, que se

inspirou nos pr6prios filhos pa-
ra criar o ne96cio. A seguranga, a

responsabilidade, a criatividade
e os conhecimentos que exigiu a

quem tomou conta da sua familia
6 a mesma que hoje pede )s cola-
boradoras (Ce cue:r ai5 o regis-
tn -:l'_;-: :-..=i-i-.- - *,r-:a

"ha:;. :----:= -r.t- r:r:--..:'
. r.- - :..
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TELECOMAN DC
IPAD !

Mais um cr6dito par: !:=
iPad nEo s6 jd es:d : :: "

osjornais em cap: ::
muitas outras ac:i; I =s

os utillzadores sc i: ,

da Lurssen, c "S: =-'
metros, que a;:::: - :
'gadget'da l:: 

= : '-'
sistema de e^:-:::- -,
Comandante :':- -,i:

a quem 6 en:':;-= --
chegada, poder =- is. ^

pequeno-almogc,,,e'' I
a televisSo, regular :s -
abrir as cortinas pe 13 .:
do-sol e at6 chama': -

Apenas com o des :-"

LOUrS VUtT
ESTREIA.SE EM I

H6 algum tempc t.= = -
se tenta afirmar nc -- ,:

O mitico model: -:-:
uma leqi6o de ii: := :

ainda nio chega','a l:'=
adeptos da alte-'e :.:.'

"Falta Basilei: ,::i:- ::
F rarartz-zr-= =- .-

Hamdi C"::t : ::-:'
!^^^,lr-utruolLc: = -- ,-

da marca, a;r : -:"':
naquela croa3e s- =: _:

do sectcr, e i-::'::-::
:i: ^- rr^.^^ ^ - -:lC:l ': r--,=:---
',t -:::-3':s^:.:::=
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