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D E P R E S S I N H A

Cotação: Dólar (R$3,25) / Euro (R$3,60)
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nDia 21 de julho, às 20h, no Copacabana Pala-
ce Hotel, festa da 20ª edição de Veja Rio Comer 
& Beber. Durante o evento, serão revelados os 
14 melhores restaurantes, os 11 melhores ba-
res e os 9 melhores lugares de comidinhas, 
que inclui a categoria inédita de melhor food 
truck carioca, além também de premiar o chef 
revelação e o chef do ano.

n Os hotéis Hard Rock Cancun e Riviera Maya 
foram premiados em quatro categorias (nível 
nacional e regional) durante a 23ª edição do 
World Travel Awards Latin America. A cerimônia 
foi realizada em Lima, capital do Peru. 

nAté o dia 23 próximo, na Biblioteca Mário de An-
drade, na capital paulista, acontece a II Semana 

BELDADES NA 
TELINHA

nMais do que nunca, 
as irmãs Kardashian 
estão prá lá de unidas 
no festejado reality show 
Keeping Up with the 
Kadashians, em nova 
temporada no canal 
fechada E!, toda terça-
feira, às 23h.

DESIGN WEEEND
nA Dunelli Casa participa da 5ª 
edição do Design Weekend (DW!), 
que acontecerá de 10 a 14 de agosto 
próximo, com ações especiais no 
seu showroom da Alameda Gabriel 
Monteiro da Silva, na capital paulista. 
Para coroar ainda mais a semana do 
evento, a marca prepara o lançamento 
do livro “A Grande 
Beleza”, do arquiteto 
e jornalista Pedro 
Ariel Santana, e o 
lançamento da sua 
nova coleção de 
móveis, com peças 
assinadas por Pedro 
Mendes, Patricia 
Hagobian, Leo 
Shehtman e Bruno 
Gap, ambientadas em 
três vitrines. 

EMBARQUES MAIS CAROS
n A partir de agosto, embarcar nos terminais aéreos de Guarulhos  e 
Viracopos ficará mais caro. Novos preços: R$28,63 para destinos 
domésticos e até R$110,78 para viagens ao exterior, em Guarulhos; 
R$27,67 para viagens nacionais e R$109,05 para internacionais, em 
Viracopos. A boa notícia é que a taxa paga poderá ser ressarcida, caso o 
consumidor não embarque e não utilize as instalações do aeroporto.

SECRET DINER 
BENEFICENTE

nCom o objetivo de angariar fundos 
para o Instituto Chefs Especiais, 

entidade que visa a integração de 
jovens com Síndrome de Down na 

sociedade através da gastronomia, 
a Friboi e a Foodpass promovem 
um concorrido Jantar Secreto, no 

próximo dia 4 de agosto. Comandado 
por Gustavo Rigueiral, chef de 

cozinha do catering Chef à Porter, 
e pela jornalista gastronômica 

Larissa Januário, o evento terá local 
divulgado apenas um dia antes e o 
cardápio da noite só será revelado 

na hora. O encontro é fechado, com 
compra antecipada pelo site da 

Foodpass: www.foodpass.com.br. 
Vagas limitadas.

LUXO 
SOBRE AS 
ONDAS
n Considerado 
o maior salão 
náutico indoor 
da América 
Latina, o Salão 

Paulo Boat Show irá comemorar sua 19ª edição em novo local, de 6 a 11 
de outubro próximo, no novíssimo São Paulo Expo. A feira irá acontecer 
simultaneamente com o PADI Dive Festival, maior evento de mergulho, que 
promete diversas atrações para o público. Fotos: Lancha Intermarine 62.

do Japão, com palestras, shows, exposições, ofici-
nas, cinema e até curso de gastronomia. Também 
haverá food trucks com comidas típicas. 

n Middas Cachaça no grupo de produtores que 
estará promovendo a bebida brasileira mais 
genuína de todas, a Cachaça, durante o Barra 
México, bar show de destilados premium, mixo-
logia de alto nível e líderes da indústria da Amé-
rica Latina, que acontecerá no dia 23 de agosto, 
na Cidade do México, capital do México.

n A cineasta paulista Anna Muylaert é a gran-
de homenageada da 11ª edição do Festival de Ci-
nema Latino-Americano de São Paulo , que acon-
tece de 20 a 27 de julho próximo, em diversas sa-
las da cidade. O festival irá promover a pré-estreia 

brasileira de “Mãe Só Há Uma”, de Anna Muylaert, 
atração na sessão oficial de abertura do festival, 
no Memorial da América Latina. 

nA Turkish Airlines, considerada ‘A Melhor 
Companhia Aérea da Europa’ pela quinta vez 
consecutiva, segundo o ranking 2015 da con-
sultoria inglesa Skytrax, aumenta a rede para 
o Extremo Oriente com a inclusão de um novo 
destino: Hanoi, a capital e segunda maior cida-
de do Vietnã.

nTemporada de inverno 2016 em Valle Nevado 
Ski Resort, no Chile, conta com o inédito ser-
viço UberSKI, transporte privado que leva pas-
sageiros partindo de Santiago para esquiar na 
famosa estância turística.


