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Rodoviária de Brasília ganha
Biblioteca Ipea Itinerante

homenageia a cultura italiana

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), em parceria com o Governo do Distrito Federal, inaugurou a Biblioteca Ipea Itinerante na Rodoviária do Plano Piloto, no último
dia 23. Desde esta data até 12 de junho, o instituto levará para a rodoviária suas publicações
mais recentes. Elas estarão disponíveis para empréstimo em um estande instalado na plataforma inferior. Dessa forma, as mais de 600 mil pessoas que frequentam diariamente a
rodoviária poderão ter acesso gratuito a parte da produção do Ipea. O Instituto tem como
missão a disseminação do conhecimento e este projeto permitirá um contato mais próximo
com o cidadão.

Gastronomia

Steakhouse em Águas Claras

Atrações imperdíveis
no Hair Brasília

Para quem aprecia a tradicional culinária norte-americana, acaba de chegar
a Brasília a primeira franquia da rede
American Prime. Localizada no Shopping Quê, em Águas Claras, a casa inicia
as operações com a proposta de ser um
dos melhores restaurantes em steakhouse.
Priorizando a elegância, o requinte e a
qualidade, o American Prime conta com
mais de 700m² de área construída. Segundo o proprietário, Ricardo Mohry, a casa
surgiu de uma combinação de esforços
e experiências. “O American Prime veio
do resultado da associação e organização
de conhecimentos empresariais desenvolvidos em empreendimentos diversos, ao
conhecimento específico de profissionais
notadamente reconhecidos no segmento
Casual Dinner”, explica.

O Hair Brasília and Beauty 2012, que ocorre entre os dias 1 e 3 de julho, no Centro de Convenções
Ulysses Guimarães, está repleto de atrações irresistíveis. Uma delas é o SPA Vivo, da marca Spa&Cia.
Em uma área de 200m², o visitante terá acesso a
vários espaços de relaxamento. “Queremos oferecer
uma experiência sensorial completa, com apelo aos
cinco sentidos, onde ambientação, decoração, plantas, aroma, música e todos os rituais disponíveis irão
transportar o público para outra dimensão”, garante Pedro Vasco, diretor da Spa&Cia. O ambiente é
um projeto da arquiteta Julieta Rodrigues. Nele, o
público encontrará salas de massagem, suítes com
banheiras e ofurôs, salão de beleza e SPA Capilar,
sala de relaxamento, loja com produtos de beleza e
vários outros atrativos. Segundo Erika Lobo, coordenadora geral do Hair Brasília and Beauty, a ideia
é reunir conceitos de bem-estar e qualidade de vida,
oferecendo vários tipos de serviços. Para participar,
é necessário se inscrever pelo site www.hairbrasilia.
com.br. A entrada é franca, mediante a doação de
um quilo de alimento não perecível.
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Em sua sétima edição, o evento acontece em 127 endereços do
Distrito Federal no período de 03 de maio a 03 de junho

C

om o tema “Quem tem boca vai a Roma”, o Festival Brasil Sabor chega a sua sétima
edição nacional e faz uma homenagem à influência da cultura italiana na gastronomia
brasileira. Promovido pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), este
ano, o evento contará com a participação de 93 restaurantes, espalhados em 127 endereços do
Distrito Federal no período de 03 de maio a 03 de junho.
Consagrado como o maior evento gastronômico do mundo, o Brasil Sabor acontece simultaneamente em todo o país e em Brasília oferece três valores distintos: R$ 25,00; R$ 36,00 ou
R$ 46,00. A primeira faixa de preço é uma homenagem aos 25 anos de tombamento da capital
federal como Patrimônio Histórico da Humanidade.
No período do festival também ficarão expostos em todos os estabelecimentos, totens
destacando os principais monumentos tombados da cidade. “Com esta ação, pretendemos
chamar a atenção do turista e principalmente do morador para valorização desse título tão
importante para Brasília e seu desenvolvimento como
destino turístico”, destaca o presidente da Abrasel-DF,
Jaime Recena.
Ainda segundo ele, a expectativa para este ano é
estimular o consumo de mais de 60 mil pratos. “O
festival faz parte do calendário dos grandes eventos
de Brasília e já conseguimos alcançar cidades fora do
Plano Piloto, como Taguatinga, Águas Claras, Sobradinho e Gama”.
Uma das grandes novidades para esta edição é que
além de degustar o prato, o cliente terá direito a uma
entrada ou sobremesa, o que ficará a critério de cada
restaurante. Algumas casas oferecerão ainda pratos distintos para almoço e jantar.
Como parte da programação do Momento ItáliaBrasil, os estabelecimentos apresentarão receitas inspiradas na tradição italiana. O desafio dos chefs é usar ingredientes e modos de preparo usuais na Itália ou fazer
referência à cultura do país. “A criatividade do brasileiro misturada às receitas tradicionais italianas resultará
em uma variedade sabores, para o deleite daqueles que
visitarem as casas participantes”, ressalta Jaime.

Período: De 03 de maio a 03 de junho
Número de restaurantes participantes: 93
Número de endereços: 127
Preços: R$ 25; R$ 36 e R$ 46
Horário: de acordo com o funcionamento de cada
estabelecimento
www.brasilsabor.com.br e www.abraseldf.com.br

