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REVOADA DE BRASILEIROS
CIRCULANDO
EM CANNES
lQueridinha das
redes sociais, a
blogueira Camila
Coelho circulando esta
semana no Festival
de Cannes, no sul da
França, usando um mix
de pulseiras da Cielle
Joias, a nova mania
feminina da atual
temporada brasileira.

lO Canadá lidera o ranking de destino preferido entre os brasileiros que desejam morar fora do nosso país. A vontade de participar
de um programa de educação ou intercâmbio, para toda a família no
exterior, vem aumentando cada vez mais. A Travelmate, rede de agências especializadas em intercâmbio e turismo, tabulou os cinco países
mais procurados. Confira: Canadá (pontuação 1596), Estados Unidos
(1548), Austrália (1268), Irlanda (1115) e Reino Unido (1081).

COM MARSHMALLOW NA BAGAGEM
l A grande novidade lançada no mercado pela Samsonite é uma mala de
bordo tão resistente que comporta um adulto confortavelmente sentado sobre ela. A coleção, batizada de Marshmallow, alinha outras qualidades, como
ser compacto, inovadora, moderna e cheia de estilo. A Marshmallow já está
disponível nas lojas oficiais do fabricante. Para mais informações acesse
www.samsonite.com.br

GOD SAVE THE
QUEEN!
lA Jaguar Land Rover participou, no último domingo, no Palácio de Windsor, em Berkshire
- Inglaterra, das comemorações
dos 90 anos da Rainha Elizabeth
II (foto) juntamente com membros
da Família Real britânica. A ação
teve a presença de 900 cavalos,
1.500 participantes e 7 unidades
do premiado Jaguar F-TYPE, que
juntos fizeram parte de uma espetacular apresentação de música,
dança e ações eqüestres.

IPANEMA – 15 ANOS DE BOSSA
lA Sandálias Ipanema comemora 15 anos de existência. Para marcar a
data, a Casa Ipanema, no Rio de Janeiro, promove a retrospectiva sensorial
e colaborativa, ‘’Ipanema - 15 Anos de Bossa”. Campanhas icônicas como a
do jingle ‘’Só Ipanema Tem’’, a primeira logomarca desenhada por Ziraldo e
clipes com Bebel Gilberto e Monobloco são relembrados através de fotos e
multimidia. A exposição fica em cartaz até o dia 2 de junho de 2016.

DEPRESSINHA
lHoje, 17, a partir das 20h30, terá início o leilão de 117 peças do acervo artístico do Jockey Club de São Paulo. O evento é organizado pela Cia Paulista
de Leilões e o catálogo já está disponível na internet para lances pela plataforma Superbid. Todos os lotes já estão em exposição no prédio principal,
na Av. Lineu de Paula Machado, das 10h às 20h.
lCônsul Geral dos Emirados Árabes Unidos em São Paulo, Saleh Ahmed Al
Suwaidi, convidando para a apresentação do Prêmio Zayed de Energia do
Futuro, dia 23, às 12h, no Hotel Tivoli, na capital paulista. Confirmada a
presença do Secretário de Energia e Mineração do Estado de São Paulo,
João Carlos de Souza Meirelles.
lO Leaders Club, instituído pela The Leading Hotels of the World, é um
programa de fidelidade personalizado para hóspedes com duas categorias
exclusivas: Access ou Unlimited. Mais informações acesse www.lhw.com
lA mostra The Art of Behind the Scenes, exposição de fotos que celebra o cinema, fica no Hôtel du Cap-Eden-Roc, em Cap d’Antibes, até 20 de maio de 2016.
lNa próxima quarta,18, Dia Internacional dos Museus, o MASP – Museu de
Arte de São Paulo, terá entrada gratuita.

lA Royal Caribbean International acaba de comemorar a entrega do Harmony of the Seas, o maior navio do mundo, em Saint Nazaire, na França.
Para sua construção, realizada em um estaleiro na França, foram necessários 32 meses e mais de 2.500 trabalhadores. Nos próximos dias o gigante
segue para o porto de Southampton onde, no dia 22 de maio próximo, serão
embarcados os primeiros passageiros.
lNo próximo dia 20 de maio, às 21h, no Teatro MorumbiShopping, estréia
da peça Para Tão Longo Amor, que marca a inauguração da nova sala de
espetáculo da cidade de São Paulo.
lA Air Europa, divisão aérea do Grupo Globalia, anuncia voos diários para
Miami e Nova Iorque durante a temporada de inverno 2016/2017, a partir
de 20 de setembro próximo. A estratégia reforça a consolidação da empresa
no mercado norte-americano.
lNo próximo dia 6 de junho, no Terraço Itália, em São Paulo, Chá Beneficente para arrecadação de fundos para os projetos de inclusão da Fundação Dorina Nowill para Cegos. O convite custa R$ 100 e está à venda somente na fundação, por meio dos telefones (11) 5087-0978/5087-0943 ou por
e-mail campanhas@fundacaodorina.org.br.

