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por Luiz França

MISS (NATALIE) DIOR
n Novamente a atriz Natalie Portman estrela 
a nova campanha do perfume Miss Dior, da 

Christian Dior, mostrando-se mais apaixonada e 
sedutora do que nunca. A marca francesa, agora 

sob a direção criativa da estilista Maria Grazia 
Chiuri, vive um momento especial, tudo para 

exaltar a feminilidade em todas as suas vertentes. 
Natalie associa sua imagem e personalidade 

marcante ao perfume desde 2010.  

n A Plataforma Cultural Hebe Forever já tem no-
mes de peso apoiando a iniciativa dedicada ex-
clusivamente a preservar a memória de uma das 
maiores divas da TV brasileira. O espetáculo ‘Hebe, 
O Musical’, com roteiro assinado por Artur Xexeo, 
autor do livro que homenageia a apresentadora, 
será estreado no Teatro Procópio Ferreira, em São 
Paulo, seguindo depois para o Rio de Janeiro. 

n Vitoria, capital do Espirito Santo, comemora no 
próximo dia 8, seu 466º aniversário. Fundada em 
1551, trata-se do terceiro município instituído no 
Brasil e muito conhecido por suas lindas praias e mo-
numentos históricos, entre eles o Palácio Anchieta, 
a igreja de São Gonçalo e a Catedral Metropolitana.

n O mercado cachaceiro comemora no próximo 13 
de setembro, o Dia Nacional da Cachaça, com um 
brinde muito especial. O recente anúncio da entra-
da da cachaça no Simples Nacional em 2018, de-
verá provocar um impacto significativo nos custos 
das empresas. Otimistas, os produtores projetam 
novos investimentos, tudo para melhorar a qualida-
de da festejada bebida ‘Made in Brazil’. 

n n A nova atração no Kennedy Space Center Visi-
tor Complex, da NASA, é uma fidelíssima maquete 
em tamanho natural da cápsula espacial CST-100 
Starliner, projetada pela empresa Boeing para a 
Agência Espacial Americana. Construída em 2010, 
a nave está exposta com suas escotilhas abertas, 
oferecendo aos visitantes um vislumbre do interior 
da nova aeronave espacial de tripulação da NASA.

NOVO HANGAR 
DA PRIME

– Empresa de compartilhamento de bens de luxo como 
aeronaves executivas, helicópteros, embarcações e carros 

esportivos, a Prime Fraction Club está transferindo sua base 
operacional do Rio de Janeiro para um novo hangar de 1.500 

m2, localizado no Aeroporto de Jacarepaguá. O espaço, 
compartilhado com a Vee-One, foi totalmente reformado e 

permitirá a empresa triplicar a área de operações.

SILÊNCIO DO 
BIG BEN

- O famoso carrilhão do Big Ben, em Londres, 
soou pela última vez ao meio dia do dia 21 de 
agosto passado, e só deverá ser novamente 
ouvido em meados de 2021, quando então 
serão concluídos os reparos de manutenção 

do tradicional relógio londrino. 

MUSTANG NUPCIAL
- O lançamento do novo Ford Mustang na Europa incentivou 
muitos casais europeus a incluir na sua lista de desejos o sonho 
de usar o esportivo como ‘carro da noiva’ na cerimônia de 
casamento. Um vídeo (Cinco casamentos e um Mustang) criado 
pela marca, mostra que essa tendência inclui diferentes versões 
do carro e perfis de casais. No Brasil, o Mustang só será vendido 
oficialmente em 2018, mas deverá seguir essa tendência 
nupcial. Afinal, muitos colecionadores ou importadores 
independentes alugam o veículo para esta data muito especial 
e o carro sempre faz muito sucesso entre os noivos.

GALA DU 
SOIR POUR 
DENEUVE
- A atriz francesa Catherine 

Deneuve será homenageada 
hoje, 5, na noite de gala anual do 
Festival Internacional de Cinema 
de Veneza, com o prêmio Glory 

to the Filmmaker, outorgado 
pela relojoaria Jaeger-LeCoultre. 

A atriz Diane Kruger deverá 
entregar o prêmio em um cenário 

muito cinematográfico, como 
manda o figurino.

A STAR IS BORN
- A atriz Bruna Marquezine no red carpet do 
segundo dia do 74º Festival Internacional de 

Veneza, momento antes de conferir a estreia de 
‘The Leisure Seeker’ (Ella & John). O vestido é uma 
criação da estilista italiana Alberta Ferretti, brincos 

de brilhantes da Chopard e relógio modelo One 
Duetto High Jewelry em outro branco, da relojoaria 

Jaeger-LeCoultre, orçado em R$1.220.000,00. 
Trata-se de uma releitura dos primeiros relógios 
femininos da década de 1930, que enfeitam o 

pulso feminino como uma verdadeira joia.

DAY USE MARRIOTT
Para colocar na agenda: O day use do Marriott São 

Paulo Airport recupera as energias de qualquer viajante. 
Apartamento de categoria luxo, com televisão LCD 32 

polegadas com direito de escolher o tipo de cama (king ou 
duas queen size) e o revestimento do piso (carpete, piso 

frio ou antialérgico). Outro diferencial do hotel é o serviço 
de shuttle, que fornece transporte entre o aeroporto e 

o hotel gratuitamente. Localizado próximo ao Aeroporto 
de Guarulhos, as saídas do Marriott acontecem a cada 30 
minutos das 6h à meia-noite. O day use tem o valor de R$ 
340 + 12% de taxas + R$ 3 de taxa de turismo (opcional).

nTendência Sem Fronteiras é o título da nova 
coleção Primavera/Verão 2018 que está sendo 
apresentada gratuitamente no Atrium do Morum-
biShopping, em São Paulo, até o dia 10 próximo. A 
curadoria é de Dudu Bertholini. 

n A experiência gastronômica oferecida pelo chef 
Benoit Vidal – duas estrelas no Guia Michelin - em 
seu restaurante L’Atelier d’Edmond, será reprodu-
zida durante o São Paulo Boat Show 2017. O even-
to, considerado o maior salão náutico indoor da 
América Latina, acontecerá de 21 a 26 de setem-
bro no São Paulo Expo, na capital paulista.

n A empresa Press Manager acaba de lançar, com 
exclusividade para a imprensa, a Plataforma Press 
Voice. A novidade, que promete revolucionar o dia a 
dia de muitos jornalistas, oferece diversos recursos 
que podem agilizar a rotina diária nas redações.

- A Dufry expande seu conceito de varejo trazendo 
para o GRU Airport a marca de moda íntima brasilei-
ra Loungerie que, desde 2009, chegou ao mercado 
com um novo conceito de lingerie. Dentro do formato 
“store in store”, a Loungerie está localizada na Dufry 
Shopping Mega Store, na área restrita do embarque 
nacional do aeroporto, ala Oeste do Terminal 2.

- A Horse&Fit, elaborada pela educadora física 
Carla Lombardi, é uma prática esportiva inovadora 
que reúne técnicas de treinamento com o cavalo. 
Lançada com exclusividade na Sociedade Hípica 
Paulista, a atividade consiste em desenvolver o 

condicionamento físico do indivíduo sobre o cavalo 
em movimento.

n A quinta edição do Latin America’s 50 Best Res-
taurants está chegando! A cerimônia de premia-
ção será realizada no dia 24 de outubro de 2017, 
em Bogotá, na Colômbia.

- Enrique Martín-Ambrosio, Diretor Geral Brasil e 
de Expansão América Latina da Air Europa, acaba 
de ser condecorado pelo reino da Espanha com a 
Ordem do Mérito Civil, categoria Oficial, por oca-
sião do aniversário da Proclamação do Rei Felipe 
VI. A distinção é um reconhecimento oficial às tra-
jetórias pessoal e profissional do executivo, princi-
palmente por sua con-
tribuição para o forta-
lecimento das relações 
entre Brasil e Espanha. 
O executivo também 
foi recentemente reco-
nhecido como cidadão 
baiano pela Assem-
bleia Legislativa da 
Bahia, por sua estreita 
relação e contribuição 
ao Estado. A cerimônia 
de condecoração será 
realizada no próximo 
dia 15 de outubro, no 
Farol da Barra, em 
Salvador, durante a co-
memoração da Festa 
Nacional da Espanha. 


