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CHIC É SER DO BEM

- A modelo e apresentadora Renata Kuerten as-
sina quatro peças da nova coleção de verão da 
Dress&Co, participando assim do projeto Chic é 
ser do Bem, criado pela marca, que reverterá 
parte da venda de suas peças para a AMPARA 
ANIMAL - Associação das Mulheres Protetoras 
dos Animais Rejeitados e Abandonados.

- O Ministério do Turismo celebra hoje, 27, a partir 
das 10h, em Brasília, o Dia Mundial do Turismo. 
Este ano, a data é dedicada ao tema Turismo para 
todos: promover a acessibilidade universal.

- Sagra del Tartufo é a temporada de pratos à base 
de trufa que desembarca no Terraço Itália, em 
cartaz no restaurante até o dia 2 de outubro, em 
comemoração aos 49 anos do icônico reduto gas-
tronômico paulistano. Para brindar a data, o drink 
comemorativo “49” (Bourbon, Amaretto e suco de 
laranja) será oferecido como cortesia da casa na 
escolha da clássica trilogia composta de entrada, 
principal e sobremesa, criada para o aniversário. O 
menu permanecerá em cartaz até o final do ano.

- Amanhã, 28, às 18h, na sala Cantareira 1, no 2º 
andar do Expo Center Norte, em São Paulo, coleti-
va de imprensa da ABAV. Edmar Bull, presidente da 
entidade, reunirá as principais lideranças empre-
sariais do setor turístico brasileiro.

- A Vivara, maior rede de joalheria do país, traz 
para o Brasil 25 modelos de relógios da marca 
GUCCI que serão comercializados exclusivamente 
em suas lojas no Shopping Iguatemi São Paulo, JK 
Iguatemi, Morumbi e e-commerce. 

- Sábado próximo, dia 1, às 11h, no Café Flor, a 
Pinacoteca do Estado de São Paulo promove o lan-
çamento da edição nº 2 da revista O Menelick. A 
publicação discute a produção de artistas negros 
no acervo da instituição, que está comemorando 
110 anos de fundação. A edição da revista terá dis-
tribuição gratuita. 

- Art Deco District, em Miami, acaba de ganhar res-
taurante especializado em carnes e frutos do mar: 

o LT Steak & Seafood. Comandado pelo chef exe-
cutivo Laurent Tourondel, o restaurante está locali-
zado dentro do histórico The Betsy-South Beach, o 
único hotel butique da Grande Miami com classifi-
cações 4 Estrelas da Forbes e AAA Four Diamond.

- A celebração de aniversário de 31 anos do Tivoli 
Ecoresort Praia do Forte, de 30 de setembro a 2 
de outubro de 2016, marcará o início da tempora-
da de verão com o tema Tivoli Tropical. Atrações 
confirmadas: shows de Carlinhos Brown e Durval 
Lelys, desfiles de Amir Slama e Iódice e pool party 
com Dj Miss Cady.

- O novo Jaguar F-TYPE SVR será apresentado pela 
primeira vez ao público brasileiro durante o próxi-
mo Salão do Automóvel de São Paulo, que começa 
no dia 8 de novembro, no São Paulo Expo. O evento 
marcará o início da pré-venda do modelo no mer-
cado brasileiro.

- A Ornare realiza hoje, 28, às 11h, no Píer Mauá, 
Rio de Janeiro, visita guiada na 6ª edição da Ar-
tRio, com a presença de Alessandro Sartore, em 
um encontro para convidados exclusivos. O private 
tour será seguido por um almoço no Rio Je T’aime. 

- Nova atração turística na cidade de Washington,-
DC: Museu Nacional de História e Cultura Afro-A-
mericana (NMAAHC). O espaço cultural ocupa 
agora uma área no National Mall e promete ser a 
grande atração para os visitantes locais e de fora 
dos Estados Unidos. 

- Criada pela blogueira Lala Rebelo, a expressão 
Carry Oneiros é atribuída aos aventureiros que via-
jam pelo mundo em busca de experiências extraor-
dinárias sem abrir mão do luxo e conforto.

WINE MOVIE PETERLONGO

- O Wine Movie Peterlongo será aberto ao público no dia 21 de outubro, às 
19h30, na Vinícola Peterlongo, em Garibaldi (RS), com a exibição do filme brasi-
leiro em lançamento nacional ‘Os Senhores da Guerra’. A direção e roteiro é do 
cineasta Tabajara Ruas, com elenco formado por Rafael Cardoso, André Arteche, 
Leonardo Machado, Marcos Breda, Elisa Brites, entre outros. O filme traz cenas 
gravadas em Garibaldi. Narra a drama vivido pelos irmãos Júlio e Carlos que, cul-
tos e ricos, são separados pela Revolução de 1923, que divide o Rio Grande do 
Sul entre chimangos e maragatos. Serão disponibilizados 80 ingressos no valor de 
R$ 25 (compra antecipada) e R$ 30, na hora da exibição. O ingresso, à venda no 
varejo da Vinícola Peterlongo, dá direito a uma taça personalizada com uma dose 
de espumante, vinho ou suco de uva. Dica: como o evento é levado ao ar livre e à 
noite, recomenda-se que as pessoas venham bem agasalhadas. 

MULHER DO ANO

- A estilista mineira Fabia-
na Milazzo acaba de ser 
homenageada com a pre-
miação Mulher do Ano, em 
Noite de Gala realizada na 
cidade de Uberlândia, Mi-
nas Gerais. Os vencedores 
da premiação ‘Melhores do 
Ano Top 100’ são profis-
sionais e empresas que se 
destacaram em 2016. Fa-
biana é graduada em moda 
pela Academia Italiana de Arte, Moda 
e Design, além de bacharel em direi-
to. Atualmente no comando da loja 
que leva seu nome, suas criações 
são sofisticadas e primam pela femi-
nilidade e originalidade, atualmente 
presentes em mais de 90 pontos de 
venda no Brasil e no exterior.

FOOD FOR GOOD

- Durante a realização do São Paulo 
Restaurant Week, em cartaz na capital 
paulista até o dia 16 de outubro próxi-
mo, os amantes da boa gastronomia 
poderão doar os créditos de suas notas 
fiscais sem CPF para a ONG Banco de 
Alimentos, que atende mais de 20 mil 

CASANDO COM 
BOUTIQUE DE 3

- Hoje, a partir das 16h, na Casa Jereissati, 
na capital paulista, as sócias Edda Ugolini, 
Elisa Tavares e Gizella Luglio (foto), rece-
bem convidados para o lançamento do li-
vro Casando com Boutique de 3. A 
ideia da publicação é dividir com as futuras 
noivas o lado mais minucioso e detalhado 
de como resolver em planilhas e ‘check
-list’ um grande evento. O livro tem parce-
ria com a 3R Studio Editora. Com 20 ca-
pítulos, a edição mostra a forma como as 
autoras trabalham e sobre o cronograma 
diário, organização de cada tarefa, escala 
de equipe e infinitos itens do grande dia.

ERMENEGILDO EM 
BERLIM

-A marca italiana Ermenegildo 
Zegna inaugurou nova loja em Ber-
lim, na Alemanha, no mais prestigia-
do destino de compras de luxo na ci-
dade, o Shopping Kurfurstendamm. 
O espaço foi criado pelo arquiteto 
Peter Marino que cuida de todos os 
projetos da Zegna Global. Diversas 
produtos da griffe são exibidas em 
100 metros quadrados de espaço. O 
endereço também oferece o serviço 
exclusivo Su Misura, permitindo que 
cada cliente selecione o estilo, teci-
dos e detalhes mais adequados para 
seu caráter e estilo de vida.

DELTA SKY CLUB

- Recém-inaugurado, o novo espaço Delta Sky 
Club, no saguão B do Aeroporto Internacional 
de Atlanta Hartsfield-Jackson (USA), vai oferecer 
aos passageiros da companhia aérea uma ade-
ga de parede com vinhos escolhidos pela famosa 
Master Sommelier Andrea Robinson, refeições 
típicas do sul dos Estados Unidos preparadas 
pelo chef Linton Hopkins, decoração moderna de 
artistas emergentes e uma vista espetacular do 
horizonte da cidade e do pôr-do-sol.

pessoas carentes por meio de institui-
ções paulistas. Para participar da ação, 
intitulada Food for Good, basta enviar 
uma foto do cupom fiscal para 
o perfil @ongbancodealimen-
tos no Instagram. Para saber 
dos restaurantes participan-
tes do festival, acesse www.
restaurantweek.com.br  
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VERSACE SPRING/SUMMER 2017

- A top model Gigi Hadid no desfile Spring/Summer 2017 da Versace, que aconteceu 
semana passada, durante a Semana de Moda de Milão, na Itália. Unindo elementos 
da alfaiataria e esportivos, a coleção criada por Donatella Versace vem “para uma 

mulher livre”, como a própria letra da trilha sonora diz. No casting seletivo da marca, as 
participações também das modelos Naomi Campbell, Bella Hadid, as brasileiras Adriana 

Lima e Carol Trentini, Jourdan Dunn, entre outras.


