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n A Casa Brasil, instalação sazonal no Rio 
de Janeiro, ganha mais uma atração a partir 
de hoje,12. Serão quatro dias de ativações 
dos estados brasileiros, fruto de uma 
articulação do Ministério do Turismo com o 
Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes 
Estaduais de Turismo. A programação 
prevê exposições culturais, degustação de 
gastronomia típica e apresentações musicais.

nA Costa Cruzeiros lança um novo site de 
apoio às vendas para os agentes de viagens 
brasileiros. O portal CostaExtra  (www.
costaextra.com.br) reúne informações 
completas sobre os navios e os roteiros da 
companhia no Brasil e no mundo.

n De passagem por Miami, não deixe de 
prestigiar o encontro Art of Happy Hour, que 
acontece toda sexta-feira, no recém-inaugurado 
Canvas at Sagamore.  Trata-se de uma parceria 
entre o Hotel Sagamore e o consultor de arte de 
Miami, Sébastien Laboureau.

n A franquia The Hostel inaugura opção de 
hospedagem, em padrão europeu, na capital 

ISABELI POSA PARA NICOLE

n A top brasileira Isabeli Fontana estampa pela 
segunda vez a nova campanha Verão /2017 da 

Damyller. As fotos foram feitas por Nicole Heineger, 
tendo como cenário a Praia do Forte, na 

Costa dos Coqueiros, Bahia. 

O QUE TERÁ ACONTECIDO 
A BABY JANE? 

nAs atrizes Eva Wilma e Nicette Bruno vão inter-
pretar, respectivamente, as irmãs Jane e Blanche 
Hudson, na versão teatral do filme O Que Terá 
Acontecido A Baby Jane?, com estreia marcada 
para o próximo dia 19 de agosto, às 21h, no Teatro 
Porto Seguro. A estreia mundial do texto terá a di-
reção da dupla Charles Möeller & Claudio Botelho, 
neste clássico do cinema vivido na telona por Bette 
Davis e Joan Crawford. Demais informações e ven-
das de ingressos tel.: +55 11 3226 7300.

FESTIVAL 
VEUVE CLICQUOT  

nO Hotel Saint Andrews, em Gramado (RS), realizará 
entre os dias 2 e 4 de setembro de 2016, o tradicio-
nal Festival Veuve Clicquot, com alta gastronomia 
e muita história da famosa marca de champagne. 
Entre as atrações programadas estão um welcome 
drink no check-in, happy hour e o champagne Clic-
quot Rich para degustação.O ponto alto do encontro 
será um jantar 
harmonizado ser-
vido no restau-
rante Primrose do 
hotel. Reservas: 
w w w . s a i n t a n -
drews.com.br 

GÊMEOS DE DADÁ

nInspirada pelo espírito olímpico, a 
fotógrafa Dadá Cardoso lançará uma 

nova sobrecapa para seu livro Gêmeos 
onde destaca as irmãs gêmeas mais 

famosas do Brasil, Bia e Branca Feres. 
As nadadoras fazem parte do livro que 
reúne cerca de 100 pares de irmãos 

fotografados de forma inusitada por Dadá. 
O lançamento será no dia 16 de agosto 

próximo, na Livraria Cultura do Shopping 
Iguatemi, na cidade de São Paulo. 

LIFE FITNESS 
EXPERIENCE

nNos dias 31 de agosto e 1 de setembro 
de 2016, o Hotel Unique, em São Paulo, 

receberá, pela primeira vez no Brasil, o Life 
Fitness Experience. Durante os dois dias, a 
Life Fitness, líder mundial em equipamentos 
fitness, e a Cybex, uma das mais respeitadas 

marcas do setor, receberão clientes e parceiros 
para divulgar novidades da área.

baiana. O novo endereço foi desenhado para 
atender às necessidades dos turistas, com 
bar, restaurante, bistrô, quartos diferenciados 
e temáticos e piscina de borda infinita. Mais 
informações www.thehostelsalvador.com.br 

n A edição 2016 do Rally dos Sertões 
constatou número maior de participantes 
em relação ao ano anterior. A prova contará 
com 143 veículos (carros, motos, UTVs 
e quadriciclos), 27% a mais que as 114 
máquinas de 2015. A largada será em Goiânia 
(GO), dia 3 de setembro próximo, e a chegada 
em Palmas (TO), no dia 10 de setembro.

n A mineira Camila Alves é a nova 
embaixadora da marca Forno de Minas nos 
Estados Unidos. Natural de Belo Horizonte 
e também cidadã americana, Camila é 
apreciadora do legítimo pão de queijo mineiro. 
A empresária foi convidada para divulgar e 
introduzir a iguaria ao consumidor americano.

n No próximo dia 17 de agosto, a partir das 14h, 
no Rio, o Governo de Tóquio, em parceria com 
o Comitê Olímpico e Paraolímpico Tokyo 2020, 

promoverá o evento Tokyo 2020 Japan House, 
para falar sobre os preparativos na capital que 
irá sediar os jogos, depois do Brasil.

n O advogado paulistano Laércio Benko 
assumindo o cargo de secretário de Turismo 
do Estado de São Paulo. 

n Especializado em gastronomia francesa, 
o Restaurante Marcel, na capital paulista, é 
famoso por servir uma das receitas eleitas 
pelo jornal o Estado de São Paulo como 
Patrimônio Gastronômico da Cidade de São 
Paulo: Soufflê de Queijo Gruyère. O local, 
anexo ao Quality Suites Imperial Hall, é 
atualmente comandado pelo chef Raphael 
Despirite, filho de Demerval Despirite, 
antigo chef e genro de Jean Durand, 
fundador do Marcel. 

n Promoção All Inclusive do Casa Grande 
Hotel Resort & SPA vai até final de setembro 
próximo. A diária deste pacote inclui café da 
manhã, almoço e jantar, água, refrigerante, 
suco e cerveja nas refeições e bares do hotel, 
além de deliciosos snacks na piscina.


