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BEAUTIFUL LADY
nTop model Naomi Campbell é 

capa da edição de setembro da Paper 
Beautiful People, fotografada com um 

modelo da Viktor & Ralf Haute Couture.

n The Leading Hotels of the World convidando para 
um encontro com representantes de hotéis de 
luxo, dia 20 de setembro próximo, às 12h, na Casa 
Manioca, em São Paulo.

n O trendy Bar Primi, de Nova York, comandado 
pelos festejados chefs Andrew Carmellini e Salva-
tore Lamboglia, está com uma versão Pop Up em 
Miami. A ação acontecerá durante todo o mês de 
setembro no restaurante The Dutch, localizado no 
charmoso jardim do hotel W South Beach.

n Ontem, dia 12, na Casa Brasil (Armazém 1, Píer 
Mauá – Polo do Amanhã), na cidade do Rio de Ja-
neiro, acontecerá o encontro Turismo: Tendências 
e Oportunidades de Mercado, dentro da programa-
ção paralela dos Jogos Paraolímpicos. Na ocasião, 
especialistas debaterão em seminários o panora-
ma e as oportunidades de crescimento do turismo 
brasileiro. 

n A mostra ‘Portugal Portugueses – Arte Contempo-
rânea’ ficará em cartaz no Museu Afro Brasil (Parque 
Ibirapuera, São Paulo), até o dia 17 de janeiro de 2017.

n A Estância Climática de Cunha, em São Paulo, 
promoverá a 10ª edição do Festival de Cerâmica, 
no período de 29 de setembro a 15 de novembro 
próximo, reunindo alguns dos mais expressivos tra-
balhos produzidos na região que abriga cerca de 

LISBOA PREMIADA

n A cidade de Lisboa, em Portugal, foi eleita ‘Europe’s Leading Cruise 
Destination’ e ‘Europe’s Leading Cruise Port’, pela World Travel Awards 2016, 
durante o evento ‘Europe Gala Ceremony 2016′, realizado no Forte Village 
Resort, na Sardenha, Itália. O prêmio distingue a capital portuguesa como 
melhor cidade europeia para destino de cruzeiros e melhor porto europeu de 
cruzeiros, pela sua qualidade de serviços e infraestruturas disponíveis aos 
turistas que visitam Lisboa e fazem escala na cidade. 
- Paula Oliveira, diretora executiva da Associação Turismo de Lisboa (ATL), vê 
com orgulho as homenagens conferidas à capital portuguesa:“Estas distinções 
enaltecem a diversidade da oferta turística de Lisboa, cada vez mais reconhecida, 
fruto da ambição e patamar de excelência que o Turismo de Lisboa pretende 
atingir, consolidando assim a estratégia e investimento realizados em áreas 
diferenciadoras que permitem dar continuidade à notoriedade já alcançada.”

CITY TOUR EM 
PUERTO RICO

n Com investimentos 
significativos e a criação de 
novos empregos diretos, 
nos próximos dois anos, a 
companhia City Sightseeing 
chega em Puerto Rico 
para operar ônibus aberto 
panorâmico. Os city tours 
terão 75 minutos de duração 
e os passageiros poderão 
sair e entrar no ônibus 
quantas vezes quiser. 
- Serão 30 paradas, 
distribuídas pelas regiões 
turística e metropolitana, entre 
Viejo San Juan, Condado, Isla 
Verde e Carolina. Os tickets – 
válidos por 24 horas – custam 
US$ 25,00 para adultos e 
US$ 15,00 para crianças. 
Disponíveis no site 
www.city-sigthseeing.com

BRUNCH NO LEBLON

n Localizado em uma região badalada no bairro do Leblon, no Rio de 
Janeiro, o Yndú Lounge lançará no próximo dia 18 de setembro, 

um Brunch que será servido somente nos 
finais de semana. Concorrido por oferecer 
bom atendimento com preço bastante 
acessível, o Yndú preparou um cardápio 
completo para o cliente fazer um pré-praia 
completo, formado por Eggs Benedict, 
panquecas, Presunto Royale , French 
Toast, suco, bolo e café. Anote: Rua Ataulfo 
de Paiva, 1321. 

EXCLUSIVA ROVER BLACK

n O veículo ícone da Land Rover 
acaba de ganhar no Brasil uma 
edição especial. O exclusivo Range 
Rover Black chega ao mercado com 
uma série de acabamentos exteriores 
oferecidos sob medida. Limitada a 
apenas 13 unidades, a série especial 
já está disponível no mercado 
brasileiro por R$ 591.102,00.

NO IATE CLUBE SANTOS

n Mariana Weickert, Patrícia 
Bonaldi e Fiorella Mattheis durante 
o lançamento da nova Coleção Vivara, 
assinada por Patrícia Bonaldi, na sede do 
Iate Clube Santos, em São Paulo.

LEILÃO SOFISTICADO

n Nos dias 16 e 17 de setembro próximos, 
a Vinícola da Nederburg, em Paarl, um dos 
locais sul-africanos mais tradicionais de 

produção de vinhos de alta qualidade, será 
mais uma vez palco para o leilão anual de 
Nederburg. Em sua 42º edição, o evento é 

a principal plataforma do país para a venda 
dos icônicos vinhos. Neste ano o tema da 
cerimônia é Herança. Explico: a África do 

Sul tem uma longa e ilustre história de 
vinificação e é esse legado, transmitido 

através de gerações e gerações, que 
inspirou a seleção dos vinhos. 

20 ateliês. A tradição artística é uma das princi-
pais atividades de Cunha, conhecida como o maior 
núcleo de cerâmica artística de alta temperatura 
da América do Sul.  

nFoz do Iguaçu será sede do 40ª edição do TMLA, 
considerado o evento turístico de negócios mais 
importante da América Latina. A Travel Mart Latin 
America trará à cidade, entre os dias 14 e 16 des-
te mês, no Recanto Cataratas Thermas & Conven-
tion, representantes de empresas “compradoras” 
(buyers) vindos da Europa, Estados Unidos, Cana-
dá, China, Austrália, Israel e Japão. Também são 
esperados “fornecedoras” (suppliers) – represen-
tantes de agências de turismo, hotéis e empresas 
aéreas, entre outros – da América Latina. Todos 
em busca de mais informações sobre diferentes 
destinos e interessados em fazer negócios.

n A Expoflora, feira de flores na cidade de Holam-
bra, interior de São Paulo, vai até o dia 25 de se-
tembro de 2016, com visitação de sexta a domin-
go, das 9h às 19h.

nDepois do sucesso da edição do ano passado, a Ofner 
promove o 2º Festival de Mil Folhas. Durante este mês 
de setembro, os frequentadores das 23 lojas da marca 
poderão degustar incríveis sabores inéditos do doce 
folhado desenvolvidos especialmente para a ocasião, 
além dos já conhecidos doce de leite e tradicional.

n Lançado pela Lonely Planet (Globo Livros no Bra-
sil), o e-book Rio Acessível, de autoria de Emily Rose 
Yates, consultora de acessibilidade do MetrôRio, 
apresenta informações sobre o que ver, o que deixar 
de fora e em que prestar atenção na cidade do Rio 
de Janeiro, sede das Paralimpíadas 2016.

nQuem estiver visitando o Kennedy Space Cen-
ter poderá participar de um tour guiado por Mike 
Leinbach, ex-diretor de lançamento da Nasa no 
Cabo Canaveral, base da NASA na Flórida. A visita-
ção começa no Complexo de Lançamentos 39, de 
onde partem os foguetes da base.

GAROTO DA VR

n O atleto olímpico brasileiro 
César Castro, na modalidade 

Saltos Ornamentais, estrela 
a nova campanha Verão 2017 

da VR. As fotos foram feitas 
pelo fotógrafo Daniel Mattar 

(styling Bebel Moraes) em 
um ambiente em que César 

está mais acostumado a ficar, 
entre trampolins e piscinas 

de águas cristalinas.

Fernando Martín, gerente geral 
da City Sighseeing Worldwide 

em Puerto Rico; Francisco 
Bonet, diretor executivo 

da Corporação de Turismo 
Médico do Departamento de 

Desenvolvimento Econômico 
e Comércio; Ingrid I Rivera 
Rocafort, diretora executiva 

da Companhia de Turismo de 
Puerto Rico; e Enrique Ibarra, 

presidente e CEO da City 
Sighseeing Worldwide


