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persona
Tropadebiquíni

TabuleirodaCarlota

Promete ser dos mais concorridos o desfile da Rosa
Chá Verão, no Bryant Park The Tent, durante a Olympus
Fashion Week, em Nova York,
no dia 10. A confirmação do casting será no dia 6, mas a coluna
apurou que serão entre 35 e 40
modelos, porque, como algumas peças são complicadas de
vestir, haverá poucas trocas.
Carol Trentini, estrela da campanha de verão da marca, já está confirmada.

CarlaPernambucovaiencantar também os baianos. Ela
foi convidada para assinar o cardápio do restaurante Lafayette,
dosmesmosdonosdoSoho,deonde será vizinho, na Marina Bahia.
O nome é uma homenagem às
duasruas:ondeorestô seráinstalado e a outra, em Nova York, onde Carla morou e de onde tirou
inspiração para criar as iguarias,
já que o local abriga vários restôs
estrelados e tem influência da
culinária do mundo todo. A previsão é abrir em dezembro.

Nevesbrasileiras
Sylvio Monti vai relançar o
Campeonato Brasileiro de
Esqui. A nova versão, aberta a
amadores e feita em parceria
com Fred Levy, será realizada
de2 a 9 de setembroem Termas
de Chillán. Entre os competidores estarão Paulo Setúbal, Paulo Mauro, Dolther Righi, Dinei
Pinto, Luize Altenhofen, Dani
Monteiro, Fernando Muylaert
eochefErickJacquin.Oprograma terá clínicas para iniciantes, degustações de vinhos, festascom DJs, chocolatequente e
sushibarnas pistase umcoquetel assinado por Jacquin.

Xitaerótica
A designer Paula Ferber
inspirou-senauniãodospovos presentes na colonização
do Brasil, como o índio, o negro
e o português e criou a estampa
batizada com o “singelo” nome
de Xita Suruba, com cenas do
Kamasutra. A coleção tem um
quêdeÁfricae dofolclore brasileiro, com Bumba-Meu-Boi e
quadrilhasdeSãoJoão.Olançamento será quinta-feira e a estampaprometeser ohitdaestação. Adriana Kurc também lança sua coleção de jóias.

Carnavalnonstop
EdsáSampaio,AstridFontenelle e Marcelo Checon prometem surpresas para os foliões
do carnaval baiano. Edsá é proprietário do famoso point no circuitoBarra/Ondina–ascharmosasvarandasdo1.ºandardoedifícioOceania,ondefuncionaatualmente a boate Lotus e onde nasceu,este ano, o Amaralina Beach
Lounge. A novidade é que, para
2007, haverá um QG diurno para
a galera. Será dentro do Quartel
de Amaralina. O local tem uma
piscina natural, outra clorada,
quadra de vôlei, massagens, customização de abadás, cabeleireiras afro e um bufê.
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Coordenaçãode KARLASARQUIS

Movimento da semana:

Miniaturas:
JANETE LONGO/AE

Mariana
Weickert,
Alex Leirner e
Bia Aydar
foram ver
Preta Gil em
cena na peça
‘Um Homem
Chamado
Lee’, que
estreou no
teatro do
Pátio
Higienópolis

Sampanaparede
Didi e Fred Wagner, que se
mudaram, semana passada, com as filhas para Nova
York, vão colocar um pedacinho de São Paulo em casa. O decorador Marco Aurélio Viterbo
embarca para lá levando uma
tela de Gregório Gruber que retrata a imagem do Estádio do
Pacaembu. Didi vai aproveitar
a presença de Viterbo para garimpar peças para finalizar o
décor do apartamento, no
Upper West Side, com uma bela vista para o Rio Hudson.

FLÁVIA VITÓRIA/AE

Bagagemdepeso
Celso La Pastina, da
World Wine, acaba de voltar de Bordeaux, na França. E
trouxe nada menos que 18 mil
garrafas de 60 diferentes vinhos da região, tudo com disponibilidade imediata. Além disso, a comercialização é feita
com valores 30% abaixo do
mercado.
●●●Entre os grandes exemplares está o premiado Château
Mouton-Rothschild (Pauillac),
Grand Cru Classé 1996 que, numa degustação às cegas de Robert Parker, com 99 conhecedores de vinhos da EWS, ficou colocado como o 1º, 2º e 3º lugares
entre os gigantes de Bordeaux.

Espaço Til, Eugênia Fleury, Petit
Retrô, Clube Chocolate e Vera
Arruda fazem venda especial.
Monica da Costa Molari passa a
integrar o time das Private
Brokers da Coelho da Fonseca.
Mariana Sister Whately e Mili
Whitaker acabam de lançar a
Annix Gifts, que desenvolve presentes e brindes especiais.

ALESSANDRA GERZOSCHKOMITZ

Maria Luiza Whately Barretto
acaba de assumir a direção da
marca Lancôme no Brasil.
Vera Lunardelli acaba de lançar
seu primeiro romance, Folhas
de Outono, pela Editora Clio,
que já está nas livrarias.
Samia Maluf lançou o Curso Online de Aromaterapia By Samia,
em dez módulos. Inscrições pelo site www.bysamia.com.br.

Zonaorganizada
Duasamigasquesempreforam reconhecidas na turma pela extrema organização,
resolveramtransformar ahabilidade em negócio e acabam de
montar a empresa Sem Bagunça, uma espécie de salva-vidas
para aqueles que não têm tempo e vão deixando tudo para depois.SilviaNogueira PireseNilce Annibal organizam espaços,
armários, documentos, fotos e
festas e até ajudam noivas na
volta da lua-de-mel a arrumar a
mudança.

Santa Gema, de Lúcia Helena
Pinto, lança coleção de bijoux,
jóias em prata e acessórios, na
Oscar Freire. Mara Mac, Farm,
Flor, Carina Duek, Cleo Aidar,
Thorrè e Monne lançaram coleção. A TKTS lança sua coleção,
hoje, na Al. Lorena. Elemento
Acqua lança sua, amanhã.

Lygia e Fábio Carramaschi colocam a conversa em dia com
Tustão Espírito Santo, na Pinacoteca, em noite de vernissage
JANETE LONGO/AE

Ana Paula Junqueira e Simone
Abdenur, na reabertura da Lotu\s

Rosa Moraes, do Centro de Gastronomia da Anhembi Morumbi,
embarcou para a Suíça para o
curso de Gastronomia da Universidade com as instituições Glion
Institute e Les Roches Hotel Management School.

MARINA MALHEIROS/AE

A Frattina Joalheiros acaba de
receber a nova coleção exclusiva de relógios Panerai em sua
loja da Oscar Freire.

Fernanda Ribeiro e Dinho Diniz, na estréia da peça
‘Família Muda-se’, no teatro Fecomércio

Fernanda Thompson e Rita Lobo, no lançamento
do livro de Patricia Rollo, na Tania Bulhões

FLÁVIA VITÓRIA/AE

RENATA JUBRAN/AE

Já estão em exposição no Restaurante Trio, de Dudu Linhares, 28 dos 48 pratos criados
por artistas para o IX Leilão de
Pratos para a Arte, que acontece dia 19 de setembro, promovido pela Associação de Amigos
do Museu Lasar Segall com o
apoio do Ateliê Barro Blanco.
Simone Maria e Gisele Rossi, da
Miss Victtoria, lançam coleção
de verão, quarta e quinta-feira,
no Shopping Iguatemi, com direito a sessão de hidratação ou
maquiagem da Natura.
Três lojas da Amsterdam Sauer
(Av. São Luís, Pátio Higienópolis e Shopping Morumbi) começam amanhã o Off Days, com
descontos de até 50%.

Maren Mangels, entre Rogério Garcia e Lorenzo
Merlino, na exposição de Calder na Pinacoteca

Shelly Herscovici levou a filha Dani para ver a
exposição de Anita Kaufmann

Pedro Cappeletti, da agência
G7, foi escolhido pelo board do
jornal Meio & Mensagem para
ser o criativo responsável pela
campanha do Prêmio Caboré
deste ano.

Foco
Organizado pela Associação
dos Restaurantes da Boa Lembrança, o festival São Paulo
BomdeMesa,quecomeçaamanhã e vai até o dia 3, terá participaçãode22chefsdeváriosEstados brasileiros, que vão fazer
criações a quatro mãos. Silvia
Percussi, da Vinheria Percussi,
e Marcos Sodré, do tailandês
Sawasdee, de Búzios, Alberto
Yamashita, do Sushi Kin, com
Simone Bert, do peruano Wanchako, de Maceió. O jantar de
abertura será amanhã na Universidade Anhembi Morumbi.

DIVULGAÇÃO

O prato do Sushi Kin/Wanchako

Homenagem ao Cirque du Soleil

Empório Ravioli/Locanda

O do Nakombi/Zé Maria

Marcel/Lá em Casa

