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por Luiz França

e jacuzzi, nove suítes com estrutura para receber 
famílias de até quatro pessoas, 27 apartamentos 
luxo de frente para o monolítico da Pedra Azul e 68 
apartamentos superior. 

n 25ª edição da Feistock em contagem regressi-
va. O evento deverá ocorrer entre os dias 10 e 13 
de novembro de 2016, no pavilhão de eventos da 
Promosul, em São Bento do Sul (SC). Noventa ex-
positores confirmados prometem trazer o que há 
de melhor em móveis e decoração. A realização da 
feira é da TBS Feiras e Eventos.

n O hotel 5 Estrelas Schweizerhof Bern, na Suíça, 
membro da The Leading Hotels of the World, foi 
homenageado com a premiação Leading Business 
Hotel–Suíça, durante a realização da 23ª edição do 
World Travel Awards.“Estamos muito orgulhosos por 
ter ganho este prémio de prestígio”, salienta o ge-
rente geral Iris Flückiger. “Ele nos encoraja a conti-
nuar focando nos desejos dos nossos clientes.”

n SudDog, o novo bar especializado em cachorro 
quente da chef Roberta Sudbrack, no bairro da Vila 
Madalena, na capital paulista, começará suas ati-
vidades para o público em geral a partir do dia 11 
de outubro próximo.

n Parceira da mulher durante a campanha Outu-
bro Rosa, mês de prevenção do câncer de mama, 
a marca de moda íntima gaúcha Elegance realiza 
ações especiais em prol da causa na cidade de 
Guaporé, município sede da empresa, e nas lojas 
localizadas na capital gaúcha de Porto Alegre. As 

instituições beneficiadas esse ano serão as Ligas 
de Combate ao Câncer das respectivas cidades.

n A Glambox, clube de assinatura de Daniel Cunha 
e Paola de Orleans e Bragança, promoverá uma 
disputa entre youtubers/vlogueira de beleza. O 
desafio Glamstar vai escolher entre 40 youtubers 
um nova embaixadora da Glambox, que assinará 
um contrato no valor de R$ 100 mil. O resultado 
final será divulgado em festa realizada no dia 1º de 
novembro, em São Paulo.

n O empresário Roberto Justus, proprietário de um 
iate de 88 pés produzido pela Azimut, participou de 
um jantar promovido pelo estaleiro catarinense, na 
19ª edição do São Paulo Boat Show, em cartaz até 
o dia 11 próximo, no São Paulo Expo. Na ocasão, 
foi apresentada a novidade Azimut 70, com deco-
ração de Giorgio Armani, e uma maquete de quase 
dois metros da Azimut Grande 30 metros (95RPH).

PARIS, TOUJOUR PARIS!
nFernanda Paes Leme, Mica Rocha e Mariana Sampaio circulando 
em Paris após tarde de moda na capital francesa, onde marcaram presença 
em alguns desfiles participantes do Paris Fashion Week, entre eles, Emanuel 
Ungaro e John Galliano. As garotas viajaram à convite da Imédia Excellence, para 
promover a nova coleção Fashion Paris.

CASA COR, VERSÃO 
CARIOCA

n Em sua 26ª edição, A CASA COR Rio ocupará a icôni-
ca Casa Rosa, como é conhecida a residência localizada no 
bairro carioca da Gávea. Trata-se de uma construção datada 
de 1938 em estilo eclético, pertencente à família Rocha Mi-
randa, que durante o período em que viveram na propriedade 
receberam amigos em grandes comemorações. Agora, a fes-
ta será da arquitetura, do design e do paisagismo. Os novos 
anfitriões: 67 dos melhores profissionais cariocas, que assi-
nam 45 ambientes, entre internos e externos – aproveitando 
o enorme jardim assinado por Burle Marx e recantos bucóli-
cos como um lago e uma fonte. A mostra será inaugurada dia 
11 de outubro próximo. 

AMIGOS DO FUTURO
nA Vinícola Casa Valduga participou da 
noite beneficente Amigos do Futuro, 
promovida pelo cantor sertanejo Leo 
Chaves (da dupla Victor & Leo), para 
celebrar seu aniversário de 40 anos. 
Leo reuniu amigos e parentes no Center 
Convention, em Uberlândia, interior 
de Minas Gerais, com o objetivo de 
arrecadar doações para instituições de 
saúde e educação. O evento reuniu 
celebridades, entre elas Ivete Sangalo e 
Alexandre Pires, para apoiar a causa em 
prol das entidades Hospital do Câncer 
de Uberlândia e o Instituto Hortense, 
projeto criado pelo cantor Leo Chaves. 
Abaixo, o cantor e João Valduga, 
durante o evento. © João Paulo Garcia

CONCERTOS DE NATAL

nO Teatro Santander irá promover nos dias 16, 
17 e 18 de dezembro de 2016, em suas instalações, a 

programação concertos de Natal. O primeiro será regido 
pelo maestro João Carlos Martins, à frente da Orquestra 

Bachiana Filarmônica Sesi-SP, com a participação de 
um coral formado por 25 crianças refugiadas da África 

e da Síria. O show contará com a participação dos 
tenores Jean William, Marcus Loureiro e Daniel Soufer, 

que entoarão canções como Então é Natal, de John 
Lennon, O Sole Mio, de Eduardo di Capua, e Amigos 
para Siempre, de Andrew Lloyd Webber. Os ingressos 
já estão disponíveis na bilheteria do Teatro Santander, 
nos sites entretix.com.br ou ingressorapido.com.br, e 

nos demais pontos de vendas.

n Depois de estabelecimentos em Balneário Cam-
boriú, Curitiba e Foz do Iguaçu, a rede de bares 
Taj se prepara para o lançamento da sua primeira 
casa internacional: o Taj Bar Asunción, em Assun-
ção, capital do Paraguai.

n Dia 12 próximo, às 15h, inauguração da Rostic-
ceria Fatto a Mano, uma oficina gastronômicas 
especialmente dedicada à produção do Capelletti.

n A Fanato Esporte e Turismo, operadora global espe-
cializada em viagens esportivas, é apoiadora do Longi-
nes Indoor 2016, evento que acontece na Sociedade 
Hípica Paulista – SHP até o dia 9 de outubro próximo. 
Na programação, 22 provas envolvendo a elite do hi-
pismo e medalhistas olímpicos e pan-americanos.

n Embratur trabalhando para que o Congresso Na-
cional Brasileiro altere a legislação vigente, para 
que os cidadãos dos Estados Unidos possam en-
trar em Foz do Iguaçu por períodos específicos, 
vindos da Argentina, onde não é mais obrigatório 
o visto para os norte-americanos. Segundo a Em-
bratur, “com o fim da exigência, o fluxo turístico 
aumentou muito no país vizinho, mas o Brasil não 
está sendo beneficiado”.

n Allia Hotels anunciando a inauguração do Bristol 
Vista Azul, em Pedra Azul, no município capixaba 
de Domingos Martins (ES), região montanhosa do 
estado. O hotel, um eco resort 4 Estrelas, possui 
113 suítes no segmento de hotelaria e 116 apar-
tamentos residenciais. Para os futuros hóspedes, 
serão nove suítes Master com vista panorâmica 

ANITTA ‘BANG, BANG’
n O parque aquático Wet’n Wild, em Itupeva, interior de 
São Paulo, arma show da cantora Anitta, no próximo dia 
23 de outubro, às 15h30, em comemoração aos 18 anos 
de operação do parque. O espetáculo (da turnê Bang) será 
um presente do empreendimento aos visitantes, já que os 
ingressos não terão custo adicional. “Estamos em clima 
de festa. Com certeza será um momento muito especial”, 
enfatiza Bruno Baldacci, gerente de marketing. Os ingressos 
poderão ser adquiridos apenas pela loja virtual Wet Shop 
(www.wetshop.com.br) e pelo Televendas (11 4496 8008).

AMIR HOMENAGEADO
n O estilista brasileiro Amir Slama, considerado expoente 
do segmento moda-praia e fundador da marca Rosa Chá, será 
o grande homenageado na noite do Talentos Senac 2016, dia 
10 de outubro próximo, na unidade Lapa Faustolo. Em sua 
13ª edição, o evento apresentará os melhores projetos dos 
alunos do Bacharelado em Design de Moda – Estilismo e do 
Bacharelado em Design de Moda – Modelagem.

GIRO PELA VIDA
n Sessões de cinema ao ar livre e uma enorme roda 
gigante estão à disposição de todos os visitantes do 
Parque Ibirapuera, em São Paulo, até o dia 12 de 

outubro próximo. As atividades integram a 4ª edição 
do Giro pela Vida, principal ação da campanha 
Avon contra o Câncer de Mama, realizada no mês 
mundial de combate à doença, que visa chamar a 
atenção da população para a conscientização da 

detecção precoce da enfermidade.

NEW BEAUTY
nOs sócios Saulo Abrahão e Luiz Ferraz re-

ceberam amigos para juntos comemorarem a 
inauguração do DUO Jardins, novo concei-
to de salão de beleza na cidade de São Paulo.


