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Pedir vinho
por iPhone
Aplicação para iPad substitui
cartas de vinhos Mais de 50
restaurantes já aderiram Está
a chegar ao smartphone da Apple
Cada vez mais restaurantes portugueses têm as
suas cartas de vinhos
numa aplicação disponível para iPad. Depois de
Março a “app” deverá chegar ao iPhone.
A Wine-is foi desenvolvida pela Codeware e surgiu pela primeira vez em
Junho de 2010 no restaurante Solar dos Presuntos,
em Lisboa. Entretanto já
se encontra em 53 restaurantes espalhados por Portugal, Brasil, Canadá, Bélgica e Angola.
Em entrevista à agência
Lusa, um dos administradores da Codeware, Gonçalo Castro, explicou que
a aplicação disponibiliza

Novidades

Absolut Vodka
Something
Exceptional
Absolut Vodka cumpriu a
sua tradição natalícia de
criar uma garrafa de edição limitada para coleccionadores. A nova garrafa Absolut Glimmer dá
vida ao novo posicionamento da marca “Doing
Things Differently Leads
To” e foi produzida em
vidro cinzelado. Para
marcar este lançamento,
a Pernod Ricard recriou
a garrafa em tamanho
gigante, exposta junto às
Amoreiras, inspirando as
pessoas a brilharem e a
mostrarem o seu melhor.

525 produtores
vinícolas têm fichas
com os preços dos
vinhos por
estabelecimento
as sugestões da casa, os vinhos existentes e os respectivos preços. Informa
ainda qual o produtor de
um determinado vinho,
bem como a sua região,
casta, ano de colheita
e teor alcoólico.
A “app” para iPhone
permitirá aos seus utilizadores saberem onde poderão encontrar um determinado vinho, ou obter
mais informações sobre
o mesmo. ISABEL CHAVES/LUSA
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CEO da XXL Refil:
entrevista completa em
comunidade.xl.pt/metro
Empresa assume-se como
uma marca de referência
no ramo da reciclagem de
consumíveis informáticos.
Que tipo de empresa é a
XXL Refill? Foi criada em

2007 com o objectivo de
criar uma rede de lojas
a nível nacional e internacional, que ofereça aos
clientes, consumíveis de
impressão reciclados com
preços competitivos e de
qualidade superior.
Quais as dificuldades
em tempos de crise? Atra-

vessamos um momento
conturbado em que ape-

L’Oréal, beleza
sem IVA
Até final de Fevereiro,
a beleza não paga imposto para a L’Oréal Paris,
pois será possível adquirir sem IVA ou com
descontos os “essenciais
de beleza” L’Oréal Paris
(produtos seleccionados
de maquilhagem,
cuidados de rosto senhora e homem, shampoo,
coloração e styling).

Bem-Estar
em Saquetas
Preocupada com o bem-estar dos portugueses,
a Tetley oferece, até 30
de Abril, a oportunidade
única de receber de
imediato uma semana
livre-trânsito num
ginásio ou uma sessão
de terapia energizante,
num dos mais de 300
parceiros Tetley
espalhados por
Portugal
Continental e ilhas.
Para isso,
basta adquirir em
simultâneo três
caixas
de chá
Tetley, de
variedades
diferentes.

FRANCISCO
GANHÃO:
“HÁ UMA
TENDÊNCIA PARA
USO DO
RECICLADO”
nas os mais eficientes,
organizados e metódicos
se poderão manter competitivos. Apostamos
na qualidade do produto
aliado a um serviço de
excelência para o cliente.
Os consumidores tendem
a preferir tinteiros e toners
originais ou reutilizados?

Gradualmente assiste-se
a uma tendência de
crescimento cada vez
mais evidente no uso do
reciclado, embora ainda
com algumas reticências.
A conjuntura económica
também tem sido um facISABEL CHAVES
tor a favor.

Trocos

Alemanha
nega pressão
Miele com
assinatura
Uma nova era de
cozinhas chegou à Miele.
Com assinatura de
Philippe Starck as
cozinhas “Starck by Warendorf” prometem revolucionar a forma como
são encaradas: como
um espaço cada vez mais
integrado no ambiente
e assumindo um papel
primordial na vida e na
alma de cada casa.
Exemplo disto mesmo
é a “jóia da coroa” destas
cozinhas: a Torre rotativa, um elemento que
concentra em si diversos
itens, como
arrumação,
dispensa,
electrodomésticos,
louceiro,
e, em opção,
ardósia ou
ecrã de televisão. Uma
verdadeira
revolução
de sentidos
e movimentos.

FMI. O porta-voz do
Ministério alemão das
Finanças afirmou que
a notícia avançada pela
revista alemã Der
Spiegel no sábado, não
passa de “especulação”,
negando estar a
pressionar Portugal
para recorrer ao fundo
de emergência da
União Europeia e ao
Fundo Monetário Internacional (FMI). O anúncio foi feito à agência
Bloomberg e a outras
agências de notícias
internacionais, como
a Reuters e Dow Jones.

Bruxelas quer
mais medidas
MERCADO ÚNICO. A

Comissão Europeia
quer que sejam
tomadas medidas para
reforçar o Mercado Único europeu através de
acções para impulsionar
o crescimento e aumentar a protecção dos
direitos dos cidadãos
nos próximos dois anos,
após ter avançado
com 50 “propostas
concretas” em Outubro.

Rapto de crianças é um triste “negócio da China”

Telemóvel
contra
sequestro
Cruz Vermelha oferece aparelhos
para protecção de crianças chinesas
A Cruz Vermelha de Pequim vai distribuir 20 mil
telemóveis com GPS às
crianças para melhorar a
segurança das escolas na
China, onde desaparecem
anualmente 200 mil crianças, muitas delas vítimas
de redes de sequestro. Os
telemóveis, com aspecto
de um relógio de pulso,
permitirão que os pais dos
alunos do ensino primário
e secundário saibam o paradeiro dos seus filhos.
As redes de sequestro,
que actuam em todo o
país, raptam anualmente
cerca de 60 mil crianças
para vender no mercado

2009/10: polícia
chinesa acabou
com cerca de 3.000
redes de tráfico
e prendeu quase
18.000 traficantes

Atentado
do Arizona
foi a dois?

o xerife local. O atirador
principal, Jared Loughner,
22 anos, com cadastro criminal e “um passado agitado”, não falou durante
o interrogatório policial.

A polícia do Arizona pensa que o homem detido,
sábado, em Tucson, suspeito de um atentado que
matou seis pessoas, e teve
por alvo a congressista
norte-americana Gabrielle
Giffords, não agiu sozinho. “Há razões que nos
levam a acreditar que o
homem chegou ao local
com outro indivíduo”, informou Clarence Dupnik,

negro. A compra de crianças parece ser a principal
origem deste fenómeno.
Muitos casais não podem
ter filhos e não podem pa-

gar por uma adopção legal,
e para ter a certeza que
vão ter um menino optam
por recorrer a estas redes,
sobretudo nas zonas mais
AGÊNCIA LUSA
pobres.

18

pessoas
foram alvejadas no
ataque, entre elas a
congressista Gabrielle
Giffords (que está em
estado crítico), o juiz
John Roll e ainda uma
criança de 9 anos
(mortos)

