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Na Vila Germânica
A arte de produzir cerveja artesanalmente por 
empreendedores potiguares marcou presença 
na região brasileira com maior tradição na 
fabricação da bebida no país, a cidade de 
Blumenau, em Santa Catarina. Uma missão 
empresarial, promovida pelo Sebrae no Rio 
Grande do Norte, levou 10 proprietários de 
cervejarias à “Semana das Cervejas Brasileiras 
2023”, realizada na Vila Germânica. A 
ocasião reuniu quatro eventos: o “Congresso 
Internacional da Cerveja”, a “Feira Brasileira 
da Cerveja”, o “Festival Brasileiro da Cerveja” 
e o “Concurso Brasileiro de Cervejas”, além de 
proporcionar visitas técnicas.

LOUIS VUITTON
A agenda da moda ganhou mais uma 
data para os fashionistas ficarem de 
olho, com o anúncio do desfile “Cruise 
2024” da Louis Vuitton. O compilado, 
assinado pelo diretor criativo Nicolas 
Ghesquière, será apresentado na Isola 
Bella, ilha localizada na Itália, em 24 
de maio de 2023. O novo capítulo 
na história da marca é marcado pela 
exclusividade da ilha. Metrópoles

Diversão infantil
Uma ótima sacada da Rio Center da Av. Prudente 
de Morais. A loja montou um parque infantil no 
primeiro andar, que me foi apresentado pelo meu 
neto João Miguel. Enquanto os adultos conferem as 
sessões da MegaStore, os baixinhos se divertem sob 
os cuidados de uma recreadora infantil. Na última 
sexta-feira à tarde, fui na loja, claro, na companhia 
de João Miguel, lá tive o prazer de encontrar as 
queridas Violeta Fagundes e Ana Marta Procópio.

Gastronomia Gourmand
O Hotel-Escola Senac Barreira Roxa está 
promovendo o curso “Gastronomia Gourmand”, 
direcionado aos amantes da gastronomia que 
desejam aprender técnicas da cozinha profissional 
para utilizar no dia a dia. Com 120h de carga 
horária, pode ser finalizado em cerca de três meses. 
Trata-se de uma experiência única para aqueles 
que gostam de cozinhar para receber amigos e 
familiares. Mais informações https://lp.rn.senac.br/
barreira-roxa.

Movimento Cultural
O jornalista Celso Amâncio informa à coluna que 
o “Porto de Ama Centro de Cultura” inicia a nova 
temporada do “Movimento Cultural Porto de 
Ama”, que traz de volta as atividades de formação e 
ocupação artística ao principal espaço cultural do 
município de Macau, localizado na Costa Branca 
potiguar. O projeto retorna este ano, graças ao 
patrocínio da Salinor. Inscrições abertas de 27 a 31 
de março, para as oficinas de Teatro. 

PianoQueToca
É uma série com 13 episódios que traz resenhas 
musicais e que busca democratizar a música 
instrumental e clássica entre nichos de admiradores 
de games, filmes, seriados e cultura pop. Em cada 
programa, diferentes trilhas sonoras são escolhidas 
pelo pianista e professor Antonio Vaz Lemes, que 
as interpreta ao piano. A série é uma reinvenção 
audiofônica do conteúdo produzido pelo pianista 
em seu canal PianoQueToca. Mais sobre na Rádio 
Cultura FM

Destino turístico
Um dos países mais ricos do mundo, a Suíça 
é conhecida por ser organizada e segura, com 
serviços extremamente eficientes. Muito além da 
pontualidade de seus famosos relógios e do sabor 
de seus delicados chocolates, o lugar surpreende 
pela variedade de destinos turísticos. Mesmo sendo 
um país pequeno, equivalente ao estado do Rio de 
Janeiro, dispõe de uma variedade de paisagens, que 
vai de cadeias de montanhas – como os icônicos 
alpes – a rios, vales e lagos.

*** Já as grandes cidades e os vilarejos mostram a 
diversidade cultural da Suíça. O país é composto 
por diferentes regiões linguísticas, com influências 
alemãs, francesas e italianas que aparecem na 
arquitetura, nas tradições, nos costumes e na 
gastronomia. Mais de 20% da população é formada 
por estrangeiros, principalmente de outros países 
europeus. Jovem Pan

Nize Medeiros curtindo Balneário Camboriú com o 
marido Félix. O casal celebra “Bodas de Safira”
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O ÀLBUM Haydn & Mozart, da Orquestra Ouro Preto, faz 
homenagem aos compositores austríacos e conta com a participação 
dos renomados pianistas brasileiros Cristian Budu e Gustavo Carvalho. 
Será lançado em 31 de março em todas as plataformas digitais.

Kátia Bispo com Patrícia Porto em tarde de lançamento da Arezzo, no Midway Mall

Encontro feliz com Ana Marta Procópio e Violeta Fagundes na Megastore Rio Center
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