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FEIJOADA
BENEFICENTE
A Fundação Dorina realizará uma Feijoada Beneficente, dia 28, no Buffet
Colonial, em Indianópolis, São Paulo.
Uma ótima ocasião para degustar um
delicioso prato brasileiro em um ambiente agradável e colaborar para ações
e projetos de inclusão de pessoas cegas ou com baixa visão. Os ingressos
para a feijoada completa com sucos e
refrigerantes (bebidas alcoólicas cobradas à parte), e sobremesa têm valor de
R$150, por pessoa. Informações e adesão tels. 11 5087 0943 / 11 5087 0978.
n

LE BILBOQUET
RECEBE...
nA próxima edição do evento Le
Bilboquet Recebe, sob o comando
do chef Julien Mercier, vai ter a
participação do chef Rodrigo Oliveira,
que pilota as caçarolas dos restaurantes
Mocotó e Esquina Mocotó. Com o
título A Peleja de Lampião e Napoleão,
os chefs se desafiarão em um jantar
temático que mistura ingredientes e
técnicas francesas e sertanejas. Dia 31
de agosto próximo, às 20h. Informações
tel. 11 2615 1510.

GAROTA
GISELE

Garota de Ipanema
na abertura da Rio
2016, Gisele Bündchen empresta sua
graça e beleza desta
vez para a nova campanha Verão 2017 da
Colcci, posando com
um vestido nude com
detalhes de bordados.
n

SPA DE LUXO
nLocalizado em Gramado (RS), o Kurotel – Centro Médico de Longevidade e

Spa, auxilia as pessoas a viverem de forma mais saudável, através da alimentação saudável, prática de exercícios físicos, equilíbrio emocional, hidroterapia e
fitoterapia. O local é comandado pela dupla Neusa Silveira e Luís Carlos Silveira,
que entenderam a importância de instituir no Kurotel uma dieta racional, com
exercícios regulares e atenção especial no campo emocional. O Spa do Kur
também é um diferencial, com uma atenta equipe de dermatologistas que administra terapias faciais, corporais, massagens relaxantes ou redutoras.

D E P R E S S I N H A
nA Meliá Hotels International festejando a
abertura do Meliá Makassar, novo hotel na Indonésia que é o sexto operado pela companhia
no país e que já está em pleno funcionamento.
nAmanhã, a partir das 19h, na Livraria da Vila
no JK Iguatemi, em São Paulo, noite de autógrafos do livro Proibido Estacionar e outras Histerias Urbanas (Dash Editora), do publicitário e
cronista Mentor Muniz Neto.
nValle Nevado Ski Resort promovendo até o dia 25
de agosto próximo, primeira edição do Festival do
Vinho Anual do Chile, para todos os hóspedes de
qualquer um dos três hotéis do resort: Hotel Valle
Nevado, Hotel Puerta del Sol e Hotel Tres Puntas.

n Rafael Murió, artista plástico brasileiro, participarando da exposição internacional Art to the
World, em Portugal. O quadro escolhido para
compor a exposição foi produzido com técnica
giclêe, com um misto de street art inspirada nos
desenhos africanos.

nJá inaugurado o Guesthouse Casa 658, um Bed
& Breakfast cheia de charme em Ilhabela, no
litoral norte do estado de São Paulo. Suítes de
frente para o mar, no alto do morro Santa Tereza,
totalmente com vista para o Canal de São Sebastião. Reservas www.casa658.com

n o Peninsula Paris, inaugurado em 2014, acaba de se tornar parte de um grupo seleto de
hotéis parisienses com a distinção de Palácio,
outorgado pela Agência de Desenvolvimento do
Turismo Francês - ATOUT France. A entidade é a
agência oficial de desenvolvimento do turismo
francês e reconhece como “Palácios” os hotéis
em categorias maiores de cinco estrelas e características excepcionais.

n Dia 26 de agosto próximo, às 10h30, abertura
da 24ª Feira Internacional do Livro de São Paulo, no Auditório Elis Regina, Parque Anhembi.
nO Wish Serrano Resort & Convention, hotel da
rede GJP Hotels & Resorts em Gramado (RS),
será uma grande pista de dança durante o 44º
Festival de Cinema de Gramado, entre os dias
26 de agosto e 3 de setembro próximos.

fotos divulgação

nA estilista Fabiana Milazzo recebe
convidados hoje, 23, a partir das 19h,
em sua loja nos Jardins, em São Paulo,
para comemorar duplo lançamento:
coleções Verão /2017 e ‘Mulheres de
Renda’. Na ocasião, t-shirts estarão
disponíveis para compra, cuja renda
será revertida para o projeto social
que a estilista mantém na cidade de
Uberlândia, em Minas Gerais. Tratase de uma parceria entre Fabiana e a
ONG Ação Moradia. Objetivos sociais:
fortalecer os vínculos familiares
entre mães e filhos, gerar renda
familiar e melhorar a qualidade de
vida das famílias em situação de
vulnerabilidade social.

