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BMW MOTORRAD DAYS

GUESS
BOMBSHELL

– Já à venda ingressos do último lote
do BMW Motorrad Days 2016, dias 4 e 5
de junho de 2016, no Parque Tarundu,
em Campos do Jordão, interior de São
Paulo. O evento promete oferecer uma
experiência inusitada para os fãs de
duas rodas com direito a rock’n’roll,
muita diversão e mais de 30 atrações
para toda a família. As entradas
podem ser adquiridas no site oficial do
evento (www.bmwmotorraddays.com.
br) e variam entre R$ 150 e R$ 250.
Crianças até seis anos não pagam.

- O mais recente lançamento
da GUESS no mercado de
moda deverá provocar
uma verdadeira corrida
desenfreada nas lojas da
marca. Trata-se da mais
nova geração de denim: o
Curve-X. Bastante sexy, o
modelo foi projetado para
acompanhar perfeitamente
cada curva do corpo feminino.
Características: modelagem
perna ultra-skinny, cintura
intermediária e total ajuste
que modela de forma
harmoniosa e empina o
derrière. Os novos modelos,
nas lavagens acid wash,
tradicional e marinho, já
podem ser encontrados nas
lojas da GUESS por todo o
Brasil.

FESTA DO IMIGRANTE
- Organizada há 21 anos pelo Museu da Imigração, a Festa do Imigrante reúne atrações tradicionais de diversas nacionalidades que compõem o mosaico cultural da
cidade de São Paulo. A edição desse ano acontecerá nos próximos dias 5, 11 e 12
de junho, com extensa programação de gastronomia, artesanato, dança e música.
Neste ano, o evento terá a participação de 41 expositores de alimentação, 31
de artesanato e 45 grupos de apresentações folclóricas. No total, serão mais de
50 nacionalidades representadas em diversas atrações. Programação completa
acesse o site http://museudaimigracao.org.br/festa-do-imigrante/

RELÓGIO COACH
- A Suunto apresenta o mais novo membro da família Ambit3 Connected - o Suunto Ambit3 Vertical, um relógio GPS multiesportivo que oferece uma solução para esportes em que planejar e monitorizar a altitude
é essencial ao treino ou à competição, como corrida de montanha, ciclismo de estrada, MTB ou esqui. O
Suunto Ambit3 Vertical já está disponível no Brasil, com preço sugerido de aproximadamente 3.500 reais.
Para saber o ponto de venda mais próximo, acesse: www.suunto.com/revendasbrasil

DEPRESSINHA
nPayPal convidando para o almoço em

comemoração aos 5 anos de operação no Brasil,
dia 9 de junho próximo, no L´Hotel Porto Bay
São Paulo.

de 2016, o banho de ofurô é um composto
aromático concentrado de vinho envelhecido em
tonéis antigos, proporcionando uma agradável
sensação de bem estar.

nA Argentina é uma das maiores produtoras

nA Flip (Feira Literária Internacional de Paraty),

mundiais de vinhos e a qualidade de seus
produtos é reconhecida internacionalmente. Na
11ª edição do Festival de Turismo das Cataratas,
pela primeira vez um espaço será dedicado
exclusivamente ao tema: o Salão de Vinhos
Argentinos. Aguardem...
nNo próximo dia 7, a partir das 15h, na Joalheria

Talento, em São Paulo, coquetel de lançamento
da coleção Get Lucky por Silvia Cesar. A coleção,
composta por 72 peças em ouro branco e
amarelo, é inspirada no calendário chinês.
nO luxuoso e exclusivo The Spa at Renaissance,

na capital paulista, oferece mais um tratamento
especial: a Vinhoterapia. Disponível até agosto

que este ano acontecerá entre os dias 29 de
junho e 3 de julho de 2016, chega à sua 14º
edição homenageando a poetisa brasileira Ana
Cristina Cesar.
nA chef gelatière Marcia Garbin, única

brasileira com o título de “Gelato Pioneer”,
símbolo da maestria italiana em gelatos no
mundo conferido pela Carpigiani, participou com
sucesso da 14º edição do Festival Ver-o-Peso da
Cozinha Paraense, que aconteceu em Belém,
capital do Pará, cidade que completa 400
anos e acaba de receber, pela Unesco, o título
internacional de cidade criativa da gastronomia.
nA Associação de Mulheres do Turismo de Foz

do Iguaçu (AMUTUR), como forma de destacar
e valorizar a participação ativa das mulheres no
turismo da região, realizará no dia 16 de junho,
seu primeiro encontro internacional, intitulado
O Potencial Feminino no Turismo. O evento
acontecerá em paralelo à 11ª edição do Festival
Internacional de Turismo das Cataratas, no
Rafain Expocenter.
nPensando em tornar o presente de Dia dos

Namorados ainda mais especial, a BOBSTORE e
a L’Occitane en Provence se unem em parceria
inédita e oferecem um presente exclusivo para
os clientes de ambas as marcas. Entre os dias 27
de maio e 12 de junho, os clientes que efetuarem
compras na BOBSTORE ganham um brinde para
ser retirado na L’Occitane em Provence e viceversa, promovendo a experiência de marca nos
dois espaços e atraindo novos consumidores para
ambos. A ação é válida para compras acima de
R$750,00 (BOBSTORE) R$250,00 (L’Occitane en
Provence).

