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PETIT BAILE DA
BASTILLE

Cotação: Dólar (R$3,23) / Euro (R$3,60)

COM OS OLHOS
DE TWIGGY
nA

apresentadora Angélica
revive a top model britânica
Twiggy, ícone da moda na
década de 1960. O responsável
pela transformação foi o
beauty artist Celso Kamura,
que estilizou na atriz global
várias mulheres conhecidas de
décadas passadas. O editorial
foi clicado por Pino Gomes,
com edição de moda de Juliano
Pessoa e Zuel Ferreira, e
produção de moda por Luiz
Bonassoli e Maria Whitaker.

SÃO PAULO, 30 DE JUNHO DE 2016

n Desde a sua primeira edição,
o Petit Baile da Bastille se transformou
em um dos eventos mais marcantes da
presença francesa na cidade de São
Paulo. Este ano, o encontro acontecerá
no salão do Cine Joia, região central
de Sampa, dia 13 de julho próximo, às
21h. Uma verdadeira celebração entre
a comunidade francesa e o público
brasileiro para comemorar a queda
da Bastille. Presença confirmada
de Damien Loras, Cônsul Geral da
França em São Paulo, e sua esposa
Alexandra Loras, abrindo o baile com
gastronomia, música, dança, vinhos,
tudo com o charme francês. Ingressos:
www.livepass.com.br

PRÊMIO APLAUSO BRASIL

nDurante a realização da FLIP, até
o dia 3 de julho próximo, em Paraty,
a Melitta oferecerá degustação de
vários tipos de café, em um estande
montado na Casa Folha. É só escolher
seu café predileto que o barista irá
passá-lo na hora.

RONALDO EM ANGOLA
A 16ª edição do Angola Fashion
Week encerrou no último dia 25 de junho com grande sucesso de público e
crítica. O evento teve a participação de
marcas brasileiras, entre elas, Ronaldo
Fraga (foto), Lenny Niemeyer e Amapô. A apresentadora Anna Hickmann
desfilou com exclusividade para a Fiu
Negru, a marca mais influente do país,
além da top model internacional, Maria Borges. O AFW é dirigido pela Cia
Paulista de Moda, sob a direção de Reginaldo Fonseca e sua equipe formada por Jackson Araújo, Karlla Girotto
e outros profissionais brasileiros que
deram um “novo olhar” para o evento.
n

D E P R E S S I N H A

n O ministro dos Transportes, Portos e

Aviação Civil, Maurício Quintella, lançou
ontem, dia 29, em Brasília, o hotsite Aeroportos nos Jogos Rio 2016, um guia online
com informações sobre aeroportos brasileiros, cujo objetivo é orientar turistas nacionais e estrangeiros em trânsito no País.
n Boa notícia para leitores inveterados

que não poderão estar em Paraty durante
a 14ª Festa Literária Internacional de Paraty (FLIP). O portal Submarino preparou
um hotsite dedicado à feira com descontos nas obras dos autores participantes.
Até o dia 3 de julho próximo. Mais informações www.submarino.com.br/flip-2016
n Juliana Vital, da Vital Intercâmbios, co-

manda encontro profissional neste sábado, dia 2, para apresentar novidades no
mercado e atender a atual demanda no
segmento. Sua empresa é uma consultoria
especializada em programas de estudo no
exterior há quase quatro anos.
n Sábado próximo, dia 2, no Rio de Janei-

ro, o Museu do Amanhã organiza um evento para apresentação do programa NOZ
– Amigos do Amanhã. Inspirado nos modelos de instituições culturais, a iniciativa

ajudará a contribuir com projetos e atividades no museu e pretende ser referência
em engajamento de públicos no Brasil.
n A Lider Interiores apresenta algumas pe-

ças da sua coleção na 2ª edição da Mostra
Casa e Construir, realizada na cidade de
Lagoa Santa, em Minas Gerais. O evento
está aberto ao público até o dia 9 de julho.
nHá pouco menos de um mês, as atenções

de milhares de pessoas se voltarão para
a Cracóvia, cidade de 755 mil habitantes
na Polônia, que sediará a Jornada Mundial
da Juventude de 2016, no período de 25
a 31 de julho próximo. Criado pelo papa
João Paulo II, em 1985, o evento tem como
objetivo promover a fé católica, especialmente entre os jovens.
nNina Bastos acaba de assumir o cargo de

diretora de Marketing e Vendas da SPTur,
empresa municipal de turismo que administra o complexo Anhembi.

nChef executivo do InterContinental São

Paulo, o chileno Juan Rojas ministrará o curso de Cozinha Contemporânea no Espaço
Gastronômico Eataly, em São Paulo, no próximo dia 15 de julho, das 19h30 às 21h30.

fotos divulgação

MELITTA NA FLIP

n O casal Glória Menezes e Tarcísio Meira
será um dos homenageados na noite da IV
edição do Prêmio Aplauso Brasil, dia 5 de julho próximo, às 20h, no Teatro Porto Seguro,
em São Paulo. Neste ano, o público poderá
assistir à premiação gratuitamente.

