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N°l 18 SET/OUT 2018 RS 18,90

ENTREVISTA
CHRISTIAN-LOuls COL,
DA IKEPOD

MOVADO
A rvlovado Rel6gios e a joalheriavivara realizaram. no dia 1°

de agosto, urn evento na Casa Go)a, em Sao Paulo, para o
lan¢amento do rel6gio Movado Bold. Os convidados se uni-

ram ao chef Erick jacquin e sua esposa, e aos atores Bruno

Cabrerlzo e Renato Goes e seus pals, para uma aula sobre
cares especiais, seguida de uma degustacao em celebra¢ao ao
Dia dos Pals.

0 lancamento especial para a data tern caixa redonda de 44
mm, monocromatica azul, com pulseira de malha de a¢o e o

tradicional mostrador concebido pelo art)sta Nathan George
Horwitt em 1947, com urn solit5r)o ponto posicionado abai-

xo do ponteiro das 12 horas.

MOVADO BOLD
PRECo SUGERIDo: R$ 2.790

SEKURO
1== i guns anos atr5s, os paulistanos tinham a sua disposi¢5o

:i-== c!e 60 mil cofres locaHzados em bancos para guarda de

== =:os valiosos, e passavam por uma espera de dois anos e
~= = para poder utlliz5-Ios, mas esses cofres foram extlntos.
==-5=ndo nesse segmento, nasceu a Sekuro, primeira e dnica
i-=r8sa no Brasil especializada em aluguel de cofres pnvados.

_=:i zada no 50 andar de urn piedio na regiao da Avenida
=-=e-heiro Lurs Carlos Berrinl, a empresa possui urn lablrinto
•-=-~ado por Ftaredes e pain€is blindados SSAB, importados

== S.5cia e certificados nos Estados Unidos, rigoroso controle

== i:esso protegido por tecnolog-ia japonesa, monitoramento
== -3ras e barreiras tecnol6gicas de llltlma geracao, desen-

.= . !o em parceria com averisure, uma das maiores e mais
==-ce)tuadas empresas de seguran¢a no mundo.
=i-i garantlr a opera¢5o, a Lloyd's Syndlcate, maior compa-

--i -esseguradora do planeta, emitiu uma ap6lice de seguro
-= ,a)or de R$ 224 milh6es para cobertura All Risk das 448

:i r=s de seguranca existentes na Sekuro.
S==

tres

op¢6es

de

caixas: pequena (loxl5x50 cm), media

:x30x50 cm) e grande (20x30x50 cm), com valores a partir
== R$ 360 por mss.

=s leitores da revista Pulso terao 25% de desconto no plano
-ensal. Nos planos anuais, serao bonificados com mais seis

-3ses no tempo de contrato sem Gusto para o cliente.

`riais informac6es:

( I I ) 4130-4000 ou www.sekuro.com.br

PULSO
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