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Jantar do Bem Querer
Mulher com a Embaixa-
dora da Entidade que
luta contra a Violência
Doméstica Contra a Mu-
lher, Ana Maria Braga ,
muitas autoridades e
amigas da Libra que
apoiam a entidade.

Ana Maria Braga e Marly Lamarca

Aos quase 93 anos
Charles Aznavour
comoveu São Paulo no
milionário show com
Manuel Poladian. Parte
da renda foi em prol
de Israel através do
KKL - ONG mundial
de replantio de florestas
após as queimadas
recentes na terra santa.

Anna Dennz, Ovadia Saadia e Chris

Bueno acompanham apresentação

de Charles Aznavour

Em Mônaco, o “Bal
de La Rose”- Baile

da Rosa anual,
reuniu o jet set

internacional para
obras assistenciais

do Príncipe Albert e
sua irmã Caroline e

seus filhos. Em
memória a Grace
Kelly e o príncipe

Rainier,
saudosíssimos.

Presença da brasilei-
ra Sonia Sahão da

dorchestes
Collection e

Monaco SBM-
Societé Bain de Mer

 Da esq. à dir. : Béatrice et Pierre Casiraghi, la princesse Caroline de Monaco et

Charlotte Casiraghi lors du 63e bal de la rose, le 18 mars 2017

No Dia Mundial da Água,
comemorado na quarta-fei-
ra, 22, grandes nomes da
gastronomia se mobilizaram
na 6ª Megaoperação de Lim-
peza do Reservatório Juque-
ry/Paulo Paiva Castro, no
município de Franco da Ro-
cha, em São Paulo. Entre os
chefs convidados pelo chef
Ídolo Giusti, do Giusti Even-
tos, estavam Bel Coelho, do
Clandestino; Cris Mota, ven-
cedora do programa Hell´s
Kitchen do Sbt; Danielle
Dahoui, primeira mulher a

Primeiro negro indicado
ao Oscar de Melhor Dire-
ção por Os donos da rua
(1991), John Singleton es-
teve no Brasil na semana
passada para exibir no Rio
Content Market, em pri-
meira mão, sua nova série,
Rebel, que estreia no dia 28

O Bar Dois Irmãos está
mais paulistano do que nun-
ca. Agora, além de “um cho-
pe, dois pastel” e outros clás-
sicos de boteco, quem passar
pelo histórico bar do Campo
Belo, na zona sul de São Pau-
lo, poderá pedir uma das re-
ceitas mais queridas da cida-
de, a pizza. O bar inaugurou,
com festa para clientes e ami-
gos, um espaço com forno a
lenha napolitano e um menu
com 26 coberturas de pizza.
A festa foi animada e só ter-
minou madrugada adentro.

Diretor americano,
indicado ao Oscar,
quer filme com
Lázaro Ramos

nos Estados Unidos. Saiu da-
qui com o sonho de rodar um
filme com Lázaro Ramos.
“Estamos em negociações.
Então logo voltarei para dar
continuação a esse projeto”,
conta. Famoso pelo ativismo
contra o racismo, ele se diz
preocupado com o avanço do

preconceito. “A questão é
cíclica, ela vai e volta. Agora
estamos retrocedendo. Muitos
negros votaram em Trump e
não se deram conta da besteira
que fizeram. Não é uma ques-
tão de cor, mas de mentalidade.
No fundo, somos todos mesti-
ços. Cor não define nada.”

Chefs famosos se mobilizam em megaoperação de limpeza de represa

apresentar o Hell´s Kitchen e
proprietária dos Bistrôs Ruella;
Eudes Assis, do Taioba, em
Sertão do Camburi; Felipe
Cruz, do La Marina, no Gua-
rujá; Marcio Okumura, do
Okumura restaurante, de San-
tos; Pedro Roxo, do Manja
Gastronomia, e Rodrigo Olivei-
ra, do Mocotó – que fizeram
voluntariamente o almoço – em
um espaço da Sabesp - para os
presentes: funcionários, parcei-
ros e voluntários do Parque
Estadual do Juquery, cujo
gestor organiza a operação.

A megaoperação é uma inici-
ativa do gestor do Parque Es-
tadual do Juquery Francisco
Honda e tem o apoio da Fun-
dação Florestal, Polícia Militar
e Canil, Bombeiros, Polícia Mi-
litar Ambiental, Polícia Rodo-
viária e Sabesp. Os planos vol-
tados ao parque e à população
da região não devem parar por
aí. “Temos um projeto, em fase
de desenvolvimento, que envol-
ve gastronomia, ação social e
sustentabilidade que será mui-
to interessante”, antecipa
Giusti.

Dois Irmãos
inaugura com festa
novo espaço com
forno napolitano

A cantora Vanessa Jackson e
sua irmã Francine Môh  fize-
ram um pocket-show surpre-
sa, que foi o ponto alto da fes-
ta.  Criado em 1958, o Bar Dois
Irmãos é uma verdadeira insti-
tuição paulistana. Dentre as pre-
ciosidades, a casa tem a mais
antiga chopeira em funciona-

mento da cidade.
O bar, fundado pelos irmãos

portugueses José e Manuel de
Souza e tocado hoje por ex-
frequentadores e moradores do
bairro, é reconhecido como um
dos melhores chopes e de co-
larinho mais cremoso de São
Paulo.


