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Gilberto Amaral

Na Cidade Luz
O governador de Minas, Antonio Augusto Anastasia foi
homenageado com um almoço oferecido pelo embaixador
brasileiro na França, José Maurício Bustani, sempre simpático e
competente. Bustani e sua Janine passam fim de semana em
Londres, com a filha, onde comemoram 42 anos de casados.
Novo comando
O Setor de Imprensa da Embaixada do Brasil em Paris passou a
ser chefiado pelo secretário Nicola Speranza. A sempre eficiente
Mariana Moscardo dá seguimento ao seu importante trabalho à
frente do Setor de Difusão Cultural.
Chez Andre
Almoçando no restaurante Chez Andre, na capital francesa, o trio
brasileiro formado por Moacir Arcoverde, Mozart Santos e Antonio
Augusto, esses dois últimos vivem na Cidade Luz.
No Plaza Athenée
Um café da manhã dos mais requintados e alegres, quando tive a
oportunidade de conversar bastante com a linda Isabelle Maurin.
O assunto foi a nota de ontem, da coluna, sobre a ampliação do
hotel. Ela enfatizou que maiores detalhes seriam fornecidos
somente a partir de junho, pela Sonia Sahão.
L'Avenue
Encontro no almoço no requintado restaurante L'Avenue "à côté" a
lindinha Rosalyn Gaon (foto), que mora em Genebra e foi a Paris
cuidar da publicação de seu livro "Le papillon a ses raisons que la
raison ignore" A borboleta tem razões que a razão desconhece.
Trata-se de um guia prático de vida, com combinação harmônica.
Homenagem
Regina Costa Pinto Dias Moreira, restauradora de pinturas de
coleções dos principais museus franceses recebe, nesta sextafeira, a medalha do Senado francês, por ocasião do Dia da
América Latina e do Caribe. A distinção é atribuída a uma
personalidade de cada país da região que tenha se destacado em
sua área de atuação na França.

Matéria vencida
Quando se especula, e como, sobre a possibilidade de ser escolhido outro nome pela presidenta Dilma Rousseff, com o candidato à
vice-presidência nas eleições do próximo ano, alijando Michel Temer, ela não quer nem ouvir falar do tema. Para a Poderosa, o assunto
deixou de ser um tema. "Passou a ser matéria vencida", garante.
Agenda pesada
Nesta sexta, a presidenta Dilma Rousseff terá agenda quente com o vice-presidente americano, Joe Binden. Entre assuntos a serem tratados,
a visita de Estado que a ela fará a Washington, em outubro; energia alternativa; a liberação dos vistos de entrada nos States, e o pré-sal.
Tudo isso, tendo como sobremesa, apoio ao Brasil para ter assento permanente da ONU, além da compra dos caças supersônicos.
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Na inauguração do Hípica Hall, Graci Franco, o embaixador da Grécia,
Demetri Alexandrakis, Vera e Luiz Coimbra
Campeão de audiência
Embora a Itália viva um turismo bem reduzido, por conta da crise europeia, Roma, a Cidade Eterna, vive momentos de euforia desde a
eleição do Papa Francisco. Apesar do tempo inseguro, o órgão que controla o turismo aponta que chegam visitantes de todo o mundo,
especialmente do Brasil, da Argentina, Chile e Japão, além dos States.
Cargos de peso
Há três importantes vagas abertas no Itamaraty: a da chefia do cerimonial, a de representante junto à OEA, e a do substituto de Roberto
Azevêdo.
Aconteceu
O campeão olímpico de vôlei, Tande, está circulando na praça com um novo amor. Após separar-se da atriz Lisandra Souto, com quem tem
dois filhos, ele agora só tem olhos para a bela Andréa Natal, que vem a ser diretora do Copacabana Palace.
Copas
O ministério da Cultura vai aproveitar a carona das Copas para atrair a atenção dos torcedores. Organiza um evento itinerante sobre a
história do futebol no Brasil. Em algumas cidades, carretas adaptadas percorrendo os estádios. Vão exibir filmes 3D, e uma exposição que
promete atrair os aficionados.

De Sampa - por Ovadia Saadia
Fotos de Marina Malheiros e Cleiby Trevisan

Raul Penteado e Camila Klein

Luciana Teperman, Zeco Beraldin, Waldiria e Angelo Derenze
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Brunete Fracaroli e Mario Celso Bernardes

UM POUCO DE MUITA GENTE

O dinâmico Robério Silva (foto)
chegou ao Brasil e já está circulando
entre SP, Belô e Rio, para palestras e
festejos do primeiro cinquentenário da
OIC, Organização Internacional do
Café, presidida por ele e com sede em
Londres.
Luciana e Fabiano Cunha Campos
foram curtir o feriadão no Rio, onde no
domingo irão comemorar 18 anos de
feliz união. Parabéns e muitas
felicidades!
Anna Paola e Pimenta da Veiga foram
os anfitriões de descontraído jantar em
torno dos controladores da Inframerica
em sua bela fazenda, com o objetivo
de apresentá-los a alguns amigos da
Corte.
Inaugura na próxima semana a boate
Hog, no Brasil 21. A expectativa é
grande, não apenas pela novidade,
como também pela facilidade de
estacionamento e segurança do local.
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