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Câmbio: Dólar = 3,57  /  Euro= 3,98

DEPRESSINHA

por Luiz França

uO tenista brasileiro Rafael Wagner foi o campeão 
do Rendez-Vous à Roland-Garros, campeonato or-
ganizado em parceria com a Longines e encerrado 
esta semana em Paris, na França. Com este feito, o 
jogador se classifica para a chave júnior de Roland-
Garros, o único Grand Slam disputado no saibro.

uDestaque internacional no universo da arquitetu-
ra e design, a italiana Elisabetta Grassi é presença 
confirmada em dois eventos de decoração, em São 
Paulo: Casa Cor 2016 e 6º MODACAMP. Sócio-fun-
dadora do estúdio de luxo Arcabi Associates, em 
Florença, na Itália, Elisabetta visita a capital pau-
lista à convite do Istituto Italiano di Cultura de São 
Paulo (IIC-SP) e o Istituto Europeo di Design (IED).

uO primeiro Embraer 190 da TAP já voa nos céus 
da Europa, operando na rede regional da compa-
nhia com as cores da TAP Express. O novo E190, o 
CS-TPW, fez ontem, 24, a sua estréia à serviço da 
companhia com o voo TP488, no percurso Lisboa/
Nice/Lisboa.

uComeça no dia 26 de maio próximo, em São 
Paulo, o 20º Cultura Inglesa Festival com o melhor 
das culturas brasileira e britânica. Na programação 
(gratuita), exposição sobre a British Invasion, Feira 
de discos e espetáculos de dança e teatro. Mais in-
formações www.culturainglesasp.com.br/cif

uA OMEGA, cronometrista oficial dos Jogos Olím-
picos Rio 2016, irá instalar seu OMEGA House, lan-
çado há quatro anos em Londres e que, devido ao 
grande sucesso, será reinterpretado para o grande 
evento esportivo no Brasil. A instalação será na 
Casa de Cultura Laura Alvim, na Praia de Ipanema.

uNo próximo dia 3 de junho, no Terras de São José 
Golfe Clube, em Itu, interior de São Paulo, aconte-
cerá a seletiva nacional do World Corporate Golf 
Challenge (WCGC), ou Mundial de Golfe Corporati-
vo, o maior torneio do mundo voltado para empresá-
rios golfistas. O Terras de São José foi considerado 
pela revista americana Golf Digest, como o 8º me-
lhor campo do Brasil.

uJá na capital paulista, durante o feriado de Cor-
pus Christi, uma boa opção de passeio é o Museu do 
Futebol, do Estádio do Pacaembu. Além de cultural, 
será um lazer regado a muito café. À convite da Me-
litta, de quinta a sábado, das 10h às 18h, o público 
poderá desfrutar do prazer de degustar diferentes 
tipos da bebida. Programe-se: Praça Charles Miler, 
s/n – Pacaembu, São Paulo.

uA Assembleia Legislativa do Estado do Paraná 
(ALEP) aprovou o requerimento de uma menção 
honrosa ao Festival de Turismo das Cataratas, con-
siderado o maior evento fixo de Foz do Iguaçu e o 
segundo maior de turismo na região Sul do País.

RENDEZ-VOUS “UNDERWEAR”
l No próximo final de 
semana, a Calvin Klein 
Underwear vai agitar o 
bairro dos Jardins, na 
capital paulista. Mode-
los da marca e o web in-
fluencer Federico Devito 
assumem, no dia 28, a 
posição de vendedores 
na loja da rua Oscar Frei-
re. No estilo mais cool 

EU QUERO MEU 
FORD MUSTANG!
l O Ford Mustang venceu mais um prêmio na 
França. Ele acaba de ser eleito o “Carro Espor-
te de 2016” pela famosa revista L’Automobile. 
O modelo conquistou este título com o voto de 
mais de 9.200 leitores que participaram da tra-
dicional eleição da publicação francesa. Esta é 
mais uma premiação na lista que o “muscle car” 
tem acumulado no continente europeu desde o 
seu lançamento no final do ano passado.

l A atriz, mulher de negócios e filantropa 
norte-americana, Eva Longoria, acaba 

de ser anunciada como jurada do The 
Venture –concurso criado pela marca de 

whisky Chivas Regal, que busca encontrar 
e apoiar os empreendedores sociais mais 
promissores do mundo. Eva irá integrar o 

time de jurados encarregados de escolher 
como será dividido o prêmio de U$ 1milhão 

do fundo internacional The Venture. A 
forte conexão da atriz com o tema deve-se 

ao sucesso da instituição “Eva Longoria 
Foundation”, que auxilia mulheres em 
situação de vulnerabilidade social em 
países da América Latina por meio da 

educação e empreendedorismo.

l A Rimowa, tradicional marca alemã, lançou no mercado a Electronic Tag. Agora, os passagei-
ros poderão fazer o check-in com suas malas, 
no conforto de suas casas ou a caminho do 
aeroporto. No lugar do bilhete de papel, as 
informações são deixadas diretamente na 
mala. A integração é feita entre os aplicati-
vos das companhias aéreas e o Electronic 
Tag App, com os dados sendo enviados para 
a etiqueta eletrônica via Bluetooth. As novas 
malas estão disponível em modelos diversos. 
Informações acesse ww.rimowashop.com.br

e sexy, vestindo jeans, 
t-shirt e underwear Cal-
vin Klein, o grupo prome-
te agitar o local embala-
do por drinks e pela DJ 
Chiara Rodello, que irá 
animar os convidados 
com um set list exclusi-
vo para a data. Progra-
me-se: Rua Oscar Freire, 
716, das 14h às 18h.

lEm uma prévia do que vai ser a 20ª Parada Gay, dia 29 próximo, na cidade São 
Paulo, a cantora Preta Gil comanda na sexta, 27, na Audio Club, seu festejado Baile do 
Bloco da Preta. Além da cantora, o evento contará com os DJs Zé Pedro, Leandro Pardi, 
Rodrigo Bento, Fernando Moreno e Roque Castro animando a festa, que não tem hora 
pra acabar. O baile é uma verdadeira mistura musical, com repertório composto por 
grandes sucessos de Preta Gil.

SEU CHECK-IN, COM SUA MALA, EM CASA

O BAILE DA PRETA GIL

EVA NO “THE VENTURE”


