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Solicite a newsletter do Paulo Gasparotto pelo e-mail:
contato@paulogasparotto.com.br

“Muitos adjetivos, péssimos
elogios. Os fatos é
que elogiam.”
Jean de La Bruyère
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Assista a Gasparotto de segunda a sexta-feira,
às 18h, no "Pampa Boa Noite", no canal 4.
O entusiasmo de
Tatiana Druck
durante a sessão de
autógrafos de seu
primeiro livro de
poesia, “Par e
Ímpar”. O
lançamento reuniu
muitos nomes
conhecidos no Cafe
de La Musique.

Tipo exportação

I A modelo Carol Trentini estampou o editorial de
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moda do último caderno “Ela”, da “Folha de S.
Paulo”. A gaúcha, ao lado de Raquel Zimmerman –
que também é aqui dos pampas – é uma das
modelos mais requisitadas no mundo fashion.
Mesmo com a agenda sempre abarrotada, idem para
a conta bancária, Carol comentou na matéria que é
uma menina simples e não abre mão do chimarrão.

A
Carla Lubisco
recebeu o abraço
Jorge Gerdau
Johannpeter no
lançamento de seu
livro “Gestão da
Qualidade de Vida –
Como Viver Mais e
Melhor”, na Livraria
Cultura.
O empresário assina
o prólogo da obra.

Suzana
Brönstrup
com Rosário
Fons e
Suzana
Vellinho
Englert no
jantar que
marcou a
abertura de
temporada
no
Leopoldina
Juvenil. A
ambientação
foi assinada
por Rugard
Reinert.

Rosane

driano Miolo está à frente do coquetel de logo
mais que marca a parceria da vinícola gaúcha
com enólogos italianos Davide
Rosso, da Vinícola Giovanni Rosso, e Lorenzo Zonin, da Vinícola
Podere San Cristoforo. Na ocasião, serão apresentados o Barolo
Serralunga e o Carandelle, dois
dos mais renomados vinhos italianos que serão comercializados
pela MWG no Brasil.

I Ricardo Malcon, Cirne
Chamun, e Salim Sessim Paulo
estão em Brasília e fazem parte
da comitiva que recebe o
presidente do Líbano, Michel
Sleimam, em sua primeira visita
oficial ao Brasil e, nesta quinta,
será homenageado com um
coquetel no Clube Monte Líbano
de Brasília. Na agenda ainda
estão marcadas visitas a São
Paulo e Rio de Janeiro, para
discutir principalmente a
ampliação do comércio entre
os dois países.
G Mirta Magalhães,

Machado lança nesta quarta-feira o pocket “O Livro
do Mestre Interno”, na Livraria Cultura.
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Mariella Stock recebeu um grupo
de arquitetos, decoradores e designers em um evento privé em Milão.
Reunidos na última semana para visitar o “Salão Internacional do Móvel”,
os profissionais foram recepcionados
no restaurante Calafuria, endereço tradicional ao lado do Duomo. Estiveram
na reunião gastronômica os designers
Jader Almeida, Helio Brum e Sergio
Rodrigues, os arquitetos Madia Borges, Cynthia Garcia, Leticia Sá, Karen
Feldman, Rudelger Leitzke Myriam Eppinghaus Cirne Lima, Solange Fraçao,
Maria Christina Rinaldi, Liane Rump e
a decoradora Regina Schuch.

Teresinha Saraiva,
Namat Schiavon e
Lilian Guarita, entre
outros nomes à
frente da Santa Zita
de Lucca, já
começaram os
preparativos para o
tradicional jantar em
prol da associação.
O encontro será em
13 de maio, no
Country Club.

Revival

I A mítica loja de departamentos Harrolds, congelada
no tempo na Calle Florida, em Buenos Aires, reabrirá
em 2013. Será mais uma grande atração para os turistas. A repaginação custará mais de 40 milhões de dólares. Além de centro comercial, o endereço contará
com escritórios e um hotel. Os inesquecíveis elevadores de ferro com capacidade para 20 pessoas serão
mantidos. A sucursal da Harrolds na Argentina abriu em
1914 e foi a primeira fora da Inglaterra.
G A convite da Secretaria Municipal de Cultura, a
Cia. Espaço em Branco promove até este domingo a
“Semana em Branco”. Sissi Venturin explica que o
projeto é uma mostra de repertório do grupo, e a
programação é toda com entrada franca.
I

Regina Schuch com Rudelger
Leitzke e Sérgio Rodrigues
no jantar em Milão.

Fernanda Carvalho Leite participou
do lançamento fazendo uma performance
do músico Sérgio Rojas.

O universo polonês serviu de inspiração para a coleção outono/inverno
da marca A La Pucha! que será lançada hoje no Café
Bertoldo, que fica
na Casa de Teatro
de Porto Alegre. O
coquetel fica por
conta da Cozinha
de Afrodite.

