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Paixão pelo Brasil

Novos hábitos

“Diversão, diversidade e
mistura. Aqui isso é único!”

“Estou chegando aos 40 anos
com uma saúde que não tinha.”

JEAN PAUL GAULTIER, estilista, em passagem pelo Rio

PATRÍCIA POETA, apresentadora, fala sobre reeducação alimentar e 10 quilos a menos

Palestra
O publicitário e
sócio-fundador da Santo
Caos, a primeira consultoria
de engajamento do Brasil,
Guilherme Françolin,
estará em Vitória nesta
quinta-feira, 20, para
participar do FoRHum de
Práticas de RH 2016. O
palestrante falará sobre
“Engajamento por meio do
diálogo Santo Caos”.

Outubro Rosa

Coquetel.
Hugo Simoni, Natalia Fernandes, Daniela Fernandes, Erika Fernandes e Silas Lima:
inauguração de novo japa em Vila Velha. FOTO: DIVULGAÇÃO

Aniversário.
Elayne Borel e Cláudio Ambrósio: noite de comemoração
em Vitória. FOTO: JOHN ABE

Marcela Raizer e
Toninha Denadai são
as madrinhas
responsáveis pela loja da
Afecc no Shopping
Vitoria, nesta quinta, 20.
As amigas Jácy
Ferreira, Rosana
Moro, Mary Wood e
Belinda Reblin, entre
outras, estarão em peso lá
para ajudar a campanha
do Outubro Rosa.

ZIG. Obrigada a todos os
amigos e leitores pelas
mensagens de feliz aniversário. Eu, Renata Rasseli,
me senti abraçada por todos vocês.

ZAG. Whagner Torezani
promove ação beneficente
em seu espaço de beleza, na
Enseada do Suá, no próximo
dia 26, em prol da Casa Lar
Semente do Amor, na Serra.

ZAG. Carolina Neves recebe amanhã para coquetel de inauguração de
sua nova loja no Shopping Vitória.

ZIG. Iracema Neves e Gina Leal promovem no Espaço Gourmet Cetrino
uma aula prática com a
chef Cleuza Costa, com
harmonização de vinhos
comandada por Tatiane
Gomes e Flávio Azevedo.

ZIG. Jace Theodoro é o
convidado do projeto “O
Prazer da Leitura”, em Linhares, para lançar seu
mais recente livro de crônicas, “A Palavra que
Apalavra,” na próxima
sexta-feira, 21. O evento
será na Faculdade Pitágoras.

ZAG. O presidente do Prodest, Renzo Colnago, recebeu o prêmio Case de Sucesso durante o CIO Weekend, em Florianópolis. “ES na
Palma da Mão” foi escolhido
por especialistas do setor.

Casamento.
Luísa Torre e Rafael Rodrigues: sim-sim em Aracruz.
FOTO: SARAH DIAS

DICA DE VIAGEM

NO ALTO DA MONTANHA
O Ebenalp fica na
cidadezinha de
Appenzell,
na
Suíça. O pico da montanha está a 1.640m de altitude. Para chegar até lá,
é preciso pegar um teleférico, e depois uma caminhada de 10 minutos
até
o
restaurante
Berghaus Aescher, encra-

vado na pedra. Além da
vista deslumbrante, aproveite para provar a comida
local, com batata rösti e
schnitzel e o famoso chope. Mas tem que ter paciência porque o ambiente
está sempre lotado. Quem
gosta de esportes radicais,
também pode se aventurar no salto de parapente.

COLABORAÇÃO: BENAHIA FIGUEIREDO

TEMPEROS DO CHEF
Este blog convida os amantes da
gastronomia a viajarem pelos
ingredientes e as formas de como
podemos obter um sabor único.
Acesse. Comente. Compartilhe.
blogs.gazetaonline.com.br

Ari Cardoso
Cozinheiro há 25 anos, consultor
de gastronomia, professor
e amante da boa comida.

