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Natal e Ano Novo na 
Fazenda Mazzaropi

Com diversão garantida para 
as festas de fim de ano, o Hotel 
Fazenda Mazzaropi apresenta pa-
cotes promocionais de 21 de de-
zembro a 1º de janeiro e de 22 
de dezembro a 2 de janeiro, com 
pensão completa (café da ma-
nhã, almoço, café da tarde e jan-
tar). Cortesia para uma criança 
de até dois anos por apartamento. 
Check-in às 18 horas e check-out 
às 15 horas.

Localizado em Taubaté, Vale do 
Paraíba, o Hotel Fazenda Maz zaropi, 
a apenas uma hora da capital paulis-
ta, foi eleito por oito vezes O Melhor 
Hotel Fazenda do Brasil pelos leito-
res da Revista Viagem e Turismo. 
No Hotel Fazenda Mazzaropi po-
demos apreciar os espaços que ser-
viram para os estúdios do cineas-
ta Amácio Mazzaropi na produção 
dos seus filmes. 

O Hotel Fazenda Mazzaropi 
fica à Estrada Municipal dos 
Remédios 2380, no Vale do Itaim 
em Taubaté (SP). Reservas e 
mais informações pelo telefone 
(12) 3634-3400 ou acesse: www.
mazzaropi.com.br

Campeonato Brasileiro 
de Poesia Falada

São Paulo se transformou 
na capital da poesia falada. O 
Slam BR 2018 (Campeonato 
Brasileiro de Poesia Falada), 
em sua quinta e maior edição, 
acontece de 12 a 16 de dezem-
bro. Apresentado pelo Núcleo 
Bartolomeu de Depoimentos, o 
evento reúne durante cinco dias 
na cidade de São Paulo os cam-
peões estaduais brasileiros dos 
poetry slams, batalhas de po-
esia falada que se espalharam 
pelo Brasil com enorme adesão 
do público jovem e periférico. O 
vencedor representará o Brasil 
na Coupe Du Monde de Slam 
(Copa do Mundo de Slam), que 
acontece na França.

O público pode acompanhar, 
gratuitamente, as batalhas clas-
sificatórias realizadas na Praça 
do Sesc Pinheiros. Duas ofici-
nas abertas ao público no Sesc 
Pinheiros integram a progra-
mação: Voz e Performance, 
com Andrea Drigo, dia 14 de 

dezembro; e O Corpo Político 
em Performance, com Luaa Ga-
banini, no dia 15.

A programação do Slam BR 
2018 apresenta sexta-feira, 14, 
das 14 às 16h30, no Sesc Pi-
nheiros, o Workshop Voz e Per-
formance Poética, com An drea 
Drigo (aberto ao público). As eli-
minatórias acontecem das 17 às 
21h30, na Praça do Sesc. No sá-
bado, 15, também no Sesc Pi-

nheiros, das 14 às 16 horas, o 
Workshop O Corpo Político em 
Performance, com Luaa Gabanini 
(aberto ao público). As semifinais 
acontecem das 17 às 21h30.

No domingo, 16 de dezem-
bro, das 13h30 às 16h30, a Reu-
nião anual SLAM BR (para slam-
mers e slammasters) e, das 17 
às 19 horas, a Grande Final do 

SLAM BR, com os 1º e 2º coloca-
dos das semifinais 1, 2 e 3. O Sesc 
Pinheiros fica à Rua Paes Leme, 
195 - Telefone: (11) 3095-9400 
(pró ximo ao metrô Faria Lima).

Natal na Vila Don Patto

O complexo gastronômico 
Vila Don Patto, localizado no 
km 2,5 da Estrada do Vinho, 
em São Roque (SP), terá uma 

programação especial para ce-
lebrar as festas de fim de ano. 
Ambiente decorado com as co-
res do Natal, shows para alegrar 
toda a família e almoço especial 
no dia 25 de dezembro fazem 
parte da agenda. Além da exce-
lente gastronomia, o complexo é 
uma referência em cultura, la-
zer e entretenimento.

A Vila foi toda decorada para 
a data e, claro, Papai Noel não 
poderia deixar de aparecer, pre-
parando deliciosos quitutes nos 
cenários que enfeitam os vários 
ambientes do complexo que re-
úne dois restaurantes, uma bou-
langerie, um empório com adega 
e um café & grelhados, além de 
uma choperia, uma cervejaria e 
uma sorveteria. Além disso, ár-
vores de Natal decoram áreas 
internas e externas, proporcio-
nando um colorido e iluminação 
especiais.

Celebrações

O Restaurante Português da 
Vila Don Patto, terá um menu 
especial no dia de Natal. O al-
moço terá entrada, saladas, pra-
tos quentes, sobremesas e be-
bidas. O cardápio vai oferecer 
pratos como bacalhau à lagarei-
ro, pernil de cordeiro, costelinha 
suína com barbecue de goiaba-
da, purê de batata portuguesa e 
arroz com amêndoas. As crian-
ças terão a companhia do Papai 
Noel no almoço.

O Restaurante Português, a 
adega e a loja de artesanato fun-
cionarão normalmente nos dias 
24 e 31 de dezembro. No dia 25, 
estarão abertos o restaurante e 
o playground. O complexo ficará 
fechado somente no dia 1º de ja-
neiro de 2019.

Sobre a Vila Don Patto

Localizada no km 2,5 da 
Estrada do Vinho, em São 
Roque, a Vila Don Patto foi 
construída em um antigo vinhe-
do de propriedade de imigrantes 
portugueses e tornou-se um cen-
tro de gastronomia e lazer. Nos 
diferentes platôs de uma monta-
nha em meio à Mata Atlântica, 
ali funcionam um restauran-
te típico português, um italia-
no, uma boulangerie, um em-
pório com adega e um café & 
grelhados, além de uma chope-
ria, uma cervejaria e uma sor-
veteria. Reservas e mais in-
formações pelos telefones (11) 
4711-3001/98804-6035.

Desejamos aos passageiros 
Feliz Natal Feliz Ano Novo!
E a melhor viagem para 2019!
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Vila Caipira do Hotel Fazenda Mazzaropi
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Restaurante Português decorado para o Natal

Conselho Gestor do Hospital do 
Mandaqui faz última reunião 

do ano no próximo dia 19

Na próxima quarta-feira 
(19), a partir das 9 horas, está 
prevista a última reunião do 
Conselho Gestor do Hospital do 
Mandaqui de 2019. A reunião é 
aberta e acontece no auditório 
do hospital, localizado na Rua 
Voluntários da Pátria, 4.301 em 
Santana. Formado por usuá-
rios e funcionários do hospi-
tal, o conselho discute os princi-
pais problemas do hospital que 
é a principal referência de saú-
de pública na região. 

A diretoria do Hospital Es-
tadual do Mandaqui, deve ser 
convocada pela Comissão de 
Saú de da Assembleia Legis-
lativa do Estado de São Paulo 
(Alesp) para prestar esclare-
cimentos sobre a crise na uni-
dade. A medida foi solicitada 
pelo deputado esta dual Edmir 
Chedid (DEM), e o Conselho 
Gestor do Conjunto Hospitalar 
do Mandaqui vem alertando 
desde o ano passado sobre a pre-
carização da unidade.
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Conselho Gestor do Hospital do Mandaqui faz sua última reunião de 2018

Coral é a cor das unhas em 2019

Como em todos os anos, a Pantone 
anunciou a cor de 2019 e a escolhida foi a 
Living Coral, um tom vibrante, moderno e 
cheio de vida. Sempre dentro das tendên-
cias de moda e beleza, a DOTE apresen-
ta o tom no esmalte “Descolada”, da cole-
ção que acaba de lançar com as meninas 
da Turma da Mônica, a #DONASDARUA.

Mostrando a importância da mulher e 
do empoderamento feminino no projeto, 
em parceria com o Mauricio de Sousa, a 
coleção conta com 18 itens com textura ul-
tracremosa, secagem rápida, longa dura-
ção e brilho intenso. São 12 cores em em-
balagens exclusivas de 9ML cada e mais 6 
esmaltes na versão duo, com cores cremo-
sas e glitter no mesmo tom.
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