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A Tiffany & Co.
anunciou a abertura
de uma exposição em
Xangai, na China, em
setembro. Intitulada
Visão e virtuosismo,
ela celebra as maiores
obras criativas da lendária joalheria de 180
anos. A mostra foi concebida como uma viagem pela história, uma
exploração dos códigos
da marca Tiffany e um
vislumbre do que está
por vir. Xangai, uma
capital global com uma
rica herança cultural e
influência internacional, é um destino adequado para uma exposição deste calibre.

Feijoada na Serra
Foi um sucesso a 21ª edição da Feijoada Solidária do Pulita
realizada sábado passado nos jardins e nos salões do Samuara
Hotel, em Caxias do Sul. O colunista social João Pulita, juntamente com Caroline Polly e Marta Michelon, comandou a tarde
de benemerência que teve sua renda destinada a 15 entidades da
região. Tuty Sehbe e Antônio Casagrande Sehbe auxiliaram na
recepção aos participantes. Entre as presenças estiveram a primeira dama de Caxias do Sul, Andrea Marchetto, Nilva Randon,
Fernanda e Alexandre Randon, Noeny e Lourenço Castellan.
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Xangai

João Pulita com Tuty Sehbe e Antônio Casagrande Sehbe na Feijoada
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A MP da Liberdade Econômica será o tema da reunião-almoço Tá na Mesa da Federasul, que será realizada em
parceria com o Instituto de Estudos Empresariais, excepcionalmente nesta sexta-feira. O
encontro contará com a presença de duas autoridades para
falar sobre os avanços que a
MP trará à economia brasileira: o relator do texto, deputado
federal Jerônimo Goergen, e o
secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo
Digital do Ministério da Economia, Paulo Uebel.
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Daniel e
Sandra Randon
no almoço
beneicente

Fábio Vicenzi e Lia Pereira no almoço no Samuara Hotel

Neca Carvalho e Susana
Estefenon no lançamento
da revista WE, na Arezzo
do Iguatemi

Eliana Castellan de Salles e Ezio de Salles no evento, em Caxias do Sul

Ferro e fogo
O Parador Hampel,
tradicional hospedagem em São Francisco de Paula, celebra
120 anos de história.
E o chef proprietário
Marcos Livi recebe na
7ª Edição do A Ferro e
Fogo um timaço: Mark
Bandeira, da Mark
Hamburgueria, Hélio Pacheco, da Severo
Burger, Severo Garage e Severo Rango e
o casal Vini Guedes e
Mel Medeiros, do Smoke Guedes. O evento
será neste domingo, no
jardim do hotel, com
show do Blues da Casa
Torta.

múltiplas
Grupo de gaúchos segue amanhã
para Punta del Este para participar, neste
sábado, das comemorações do aniversário de Marisa Festugatto. O jantar será
no exclusivo restaurante St. Tropez, no
Enjoy Punta.

O

Hélio Faraco de Azevedo lança e autografa, dia 24 de julho, o livro Recordar é
viver outra vez. O evento será realizado
na sede Cubo da OAB-RS. A Fundação
Lions LD3 estará recebendo doações.
O

Nesta sexta-feira acontece o lançamento da Inesquecível Casamento
Week, na Villa Bertti, em Gramado. O
evento será realizado nos dias 20 e 21
de julho, no mesmo local, reunindo o
melhor do segmento.

O

A Expresso do Oriente Gallery, a nova
loja da marca em Porto Alegre, será
apresentada com coquetel nesta quinta-feira. Será uma noite de celebração
do design e experiências artísticas e
gastronômicas.

O

Deu arte
O projeto Deu arte
no lixo é uma forma
diferente de conscientizar sobre a quantidade de resíduos
produzidos. Uma obra
de arte será feita por
Geraldo Markes utilizando lixo seco recolhido por uma semana
em 10 pontos diferentes de Porto Alegre.
Raphael Peter, Ramon Nobre e Gustavo
Ghidini apresentam
a criação de Markes,
neste sábado, e agitam
o bar do Espartano, na
orla do Guaíba, com
som dos DJs Lucas
Pitta e Carol Conttens.

