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ENCONTRO DE CONTAS

LURDETE ERTEL

Volta a cruzar os céus de São Paulo na
próxima semana o famoso guindaste
gourmet, que promove jantares
exclusivos a 50 metros de altura.
Sucesso emmais de 40 países, o projeto
“Dinner in the Sky” rodou o Brasil pela
primeira vez em 2009. E retorna à capital
paulista no terreno do futuro multiuso de
luxo FL, Faria Lima 4.300 (ao lado).
Com projeto arquitetônico da Aflalo &
Gasperini e decoração das áreas comuns
de João Armentano, o complexo teve as
176 salas comerciais e os 147 apartamentos
totalmente vendidos no pré-lançamento,

com VGV de R$ 250 milhões.
Para celebrar o sucesso de vendas,
as incorporadoras Stan, SDI e Bramex
promoverão um jantar especial
no guindaste gourmet no dia 26.
Além de pratos de chefs, os convidados
poderão se deliciar com uma vista ímpar
do coração financeiro de São Paulo –
igual à que os moradores do F.L Residence
terão quando o empreendimento
estiver pronto. Estão previstas ainda
várias subidas da mesa suspensa,
para outros eventos. Mas todos
exclusivos para convidados do FL 4.300.

“Estão vendo estes dentes?
Eles custaram US$ 55 mil.
Tive de escolher entre os dentes e um
carro novo. Ou seja, uma boa forma
física exige bons genes e dinheiro.
Custa muito
caro ter a
aparência
que eu
tenho,
mesmo
que os
genes
sejam
de graça”
Jane Fonda, atriz
americana, que

barbarizou no Festival

de Cannes exibindo

silhueta invejável

aos 73 anos.

Jantar à luz das estrelas

Preparar,
apontar,
fogo!
Estão perto da conclusão
os preparativos da
milionária estrutura de
tecnologia que dará
suporte aos Jogos
Mundiais Militares, maior
evento militar esportivo
já realizado nas Américas.
Nos próximos dias, a
Intelig inicia os testes da
rede de comunicação de
dados da competição, que
vai agitar o Rio em julho.
Pelo contrato de R$ 6,5
milhões com o Comando
do Exército, a empresa
será responsável pelo
fornecimento de toda a
infraestrutura de tráfego
de dados dos jogos.
A rede da operadora
fixa irá prover acesso à
internet em 75 pontos
espalhados pela cidade,
do Centro de Mídia aos
locais das disputas e
alojamentos dos atletas.
A competição reunirá
6 mil atletas de 100
países, de 16 a 24 de julho.

O casamento entre a
moda e o cinema está
cada take mais afinado.
Sean Penn veste nada menos
do que Giorgio Armani
no filme The Tree of Life

(Árvore da Vida), que deve
estrear no Brasil em junho.
O estilista italiano já assinou
o figurino de Sean Connery,
em Sol Nascente, e Justin
Timberlake, em A Rede Social.

FIGURINO DE GRIFE

Saúde financeira

Os planos de saúde responderam

por 90% da receita global de

43 das maiores instituições

hospitalares privadas do

Brasil no ano passado,
mostra balanço da ANAHP.

O faturamento registrado

em 2010 pelos hospitais
que integram a associação

somou R$ 7,5 bilhões, 16%

mais do que no ano anterior.

Cotação

A Marsans Brasil estuda a entrada

no mercado de câmbio turismo.

Para isso, contratou a consultoria

financeira do Banco Máxima.

Corrida maluca

Vinte cidades de cinco estados

entraram na corrida para receber

a montadora de caminhões que

a Paccar planeja para o Brasil.

A empresa pretende iniciar

as obras ainda neste ano.

A fábrica receberá investimento

de US$ 200 milhões.

�


