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Os anfitriões
Luciana Sulzbach
e Roberto
Stemmer
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Confrades
Fabrício Pozzebon e Paulo Henrique Rodrigues
organizaram o encontro da Le Gourmet

Aplicativo
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Adriane Cornelius, Cesar Augusto, Marcell Ferreira e Alexandre Trevisan receberam convidados no 300
Cosmo Dining Room para o lançamento do aplicativo
para smarthphones Sshampoo. A plataforma digital
é um novo modelo de negócios que vai impulsionar a
carreira de novos talentos de moda e beleza. Estiveram
presente convidados do mercado de cosméticos, como
Richard Klevenhusen, diretor do Instituto L’Oreal de
Formação Profissional, acompanhado de Fabiola Duarte, coordenadora de comunicação da L’Oreal.
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Alexandre Trevisan, Cesar Augusto, Adriane Cornelius
e Marcell Ferreira receberam os convidados

Fabiola Duarte e Richard Klevenhusen,
representantes da L’Oreal, no 300

Luciana Sulzbach e Roberto Stemmer receberam em sua residência a turma da Confraria Le
Gourmet. Este foi o primeiro encontro do ano e
teve a organização dos confrades Fabrício Pozzebon e Paulo Henrique Rodrigues. Entre as presenças estiveram Mariana Mottin e Fernando Simões
Pires, Viridiana Dourado, Alexandre Sigelmann,
Márcia Demetri, Silvane Cesti, Kleber Calbo, Marijane Gawlinski mais Vivian e Gustavo Bernardi.

Cinema
no Chuí

Nesta sexta-feira, um projetor de cinema instalado no
Uruguai projetará no Brasil
as imagens da première de
A superfície da sombra, novo
longa-metragem de Paulo
Nascimento. Com a presença do elenco e da equipe do
filme, a sessão binacional
acontecerá na fronteira entre
os dois países, na cidade de
Chuí. O público assistirá ao
filme do lado uruguaio, enquanto a tela estará no lado
brasileiro, celebrando assim
uma verdadeira festa da cultura e da identidade latinas.
No elenco, Leonardo Machado e Cesar Troncoso.

Vinhos
brasileiros
O Instituto Brasileiro do
Vinho (Ibravin) promove, neste sábado, a primeira edição
do Buona Forchetta, na Casa
Destemperados. O evento vai
apresentar vinhos, espumantes e sucos de uva de oito vinícolas brasileiras, que serão
acompanhados de degustações de produtos gastronômicos de seis empreendimentos
da Serra Gaúcha. Os produtores estarão à disposição
para tirar dúvidas relacionadas aos universos vitivinícola
e gastronômico.

Mariana Mottin e
Fernando Simões
Pires no evento
gastronômico

Desapego

O primeiro Brechó Beneficente de 2017 do Instituto do Câncer
Infantil (ICI), edição Desapego do Bem, acontece neste sábado,
das 10h às 16h, na sede do ICI, na rua São Manoel, 850. O evento, aberto à comunidade, contará com peças exclusivas e a presença de blogueiras. Além disso, haverá oficinas de customização,
sorteios de brindes, food trucks, maquiagem infantil, brinquedos,
atrações musicais e outras atividades ao ar livre.

múltiplas
A Provocateur será palco amanhã
da coroação de diversas candidatas
ao Miss RS Be Emotion 2017. A
função, com a presença da atual Miss
Brasil, Raissa Santana, tem coordenação de Paulo Linhares e quitutes by
Jean Rodrigues.
OO

A Associação Lígia Averbuck, dos
Amigos do Instituto Estadual do
Livro, promove amanhã jantar de
confraternização, no Bar Apolinário.
Na ocasião, será feita uma homenagem a Moacyr Scliar.
OO

Sucesso do cinema, o clássico A
Bela e a Fera ganhou uma releitura
inusitada do Stylicato Prime, de
Bruna Guma. O desfile, coordenado
por Lucas Cosme, acontece hoje, na
Mostra Noivas, no BarraShoppingSul.
OO

James Klein Junior e Cleber Mosmann, proprietários das casas Must
Club, em Santo Antônio da Patrulha,
Dejavu, em Rolante, e Manach, em
Osório, inauguram o Must Club
em Gramado, nesta sexta-feira.
Prometem!
OO

