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TOCHA OLÍMPICA EM SÃO MIGUEL DAS MISSÕES

– São Miguel das Missões está localizada a noroeste do Rio Grande do 
Sul e possui pontos turísticos de importante aspecto cultural. No início de 

julho, a tocha olímpica está programada para passar pelas ruinas da igreja 
de São Miguel Arcanjo (foto), as mais preservadas dos Sete Povos das 

Missões, como eram conhecidas as colônias jesuítas na região. 

n A Girona Design, fundada em 1999 pela 
arquiteta Alessandra Delgado, está de loja 
nova no bairro paulistano de Pinheiros, 
um espaço com pé direito alto, ideal para 
ambientar as peças da marca e criar uma 
atmosfera especial.

n Os melhores profissionais da área de 
casamento, moda, beleza, turismo e gas-
tronomia estarão reunidos no Wedding 
Boutique Brasil, de 17 a 19 de junho de 
2016, no Iguatemi Brasília. O evento, que 
estará reunindo 120 expositores de gran-
des marcas, tem como objetivo apresentar 

SÃO PAULO AOS 
SEUS PÉS

- A FlyHelo, que trabalha em modelo 
de coflying de jatos e helicópteros, e 
o Café Journal fecharam uma parceria 
definitiva que inclui voo panorâmico 
pela cidade de São Paulo, seguido de 
jantar VIP para duas pessoas que in-
clui entrada, prato principal, fondue 
de chocolate belga com frutas tropi-
cais, bebidas não alcoólicas, café e 
uma garrafa de vinho argentino Ca-
tena Malbec. O voo sai da Helicidade, 
um heliponto em frente ao Shopping 
Villa Lobos, todas as sextas-feiras. O 
passeio dura vinte minutos e pousa no 
aeroporto de Congonhas onde o casal 
é recebido por um motorista que o 
conduz ao restaurante. O pacote para 
o casal sai por R$ 1.900,00. Reservas 
tel. +55 11 5055 9454 e estão limita-
das a disponibilidade de mesas no res-
taurante, que comporta 200 pessoas. 

VIAJAR COM SEU PET 
É UM LUXO SÓ

- A Marquesa Shop acaba de lançar uma 
linha exclusiva para os pets estarem presentes em todas as viagens. Há 
opções de bolsas luxuosas para todas necessidades. Confira: Bolsa Pet 
Passeio, ideal para levar o cachorrinho ou gato para um passeio no parque 
ou shopping; e a Bolsa Pet ANAC, ideal para transportar os pets em via-
gens de avião com total conforto e segurança, sem que haja necessidade 
de despachar os animais. Como complemento, uma mala de viagem em 
couro natural para levar todos os objetos do Totó durante a viagem como 
roupinhas, cobertor, comedouro, toalha, entre outros. Mais informações 
SAC 0800 9414188 ou www.marquesashop.com.br

FESTIVAL CINE AFRO

- De 15 a 19 de junho próximo, em 
Miami, acontecerá mais uma edição 
do ABFF, festival anual de cinema com con-
teúdo inspirado na cultura afro. O principal 
objetivo do festival é criar oportunidades 
para cineastas e criadores de conteúdos 
voltados à cultura negra. Produzido pela 
ABFF Ventures, o evento é considerado 
também como um dos principais festivais 
de cinema do mundo. Para outras informa-
ções acesse www.abff.com

A STAR IS BORN...

- Vencedora do Oscar de melhor atriz coadjuvante 
2013, como estrela do curta-metragem 12 Anos 
de Escravidão (12 Years a Slave), a atriz Lupita 
Nyong’o brilhou durante a premiação do 70th 
Annual Tony Awards, realizado em Nova York, nos 
Estados Unidos, usando um vestido multi-colorido 
sob medida bordado à mão da Hugo Boss.

                  DEPRESSINHA
as tendências 2016/2017 do mercado de 
casamento, moda e festa. O coquetel de 
abertura, em caráter beneficente, aconte-
cerá na quinta-feira (16), com renda rever-
tida para o Instituto Chamaeleon.

n Para sua próxima edição, a Bienal do 
Livro de São Paulo acaba de confirmar a 
presença de mais três nomes internacio-
nais na literatura mundial: a ativista norte-
coreana Yeomni Park, a best-seller Marian 
Keyes (autora de grandes sucessos como 
“Melancia” e “Sushi”) e a psicóloga Becky 
Albertalli.

n A Cia Marítima, marca de beachwear, 
inaugura loja no Shopping Iguatemi São 
Paulo, oferecendo coquetel para convida-
dos no próximo dia 16 de junho. Uma cole-
ção especial foi produzida e será comercia-
lizada com exclusividade na nova loja. 

nQuarta próxima, 15, a partir das 20h, no 
Espaço Gourmet da Casa Cor Goiás, o em-
presário André Tomé receberá convidados 
para marcar a inauguração do showroom 
da Ornare, já que na capital goiana ele é 
dono da franquia da famosa marca de ar-
mários e móveis planejados. 

Cotação: Dólar (R$3,48) / Euro (R$3,93)
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