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16 Finanças O avanço da reforma da

Previdência coroa um momento
de otimismo dos investidores.
As projeções são animadoras -
mas a economia precisa engrenar
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mas o contexto exige cautela
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32 Energia A quebra do monopólio da
Petrobras e mudanças regulatórias
abrem caminho para investimentos
privados no mercado de gás
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o crescimento fraco, o secretário
da Fazenda não vê espaço para
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se destaca - e investe na expansão CAPA. Getty Images
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o ÚNICO "EXClUSIVE HOUSE" DO BRASIL
• Maravilhosa vista para o Vale do Quilombo

• Suítes luxuosas- Café da manhã (menu degustação)
• Serviço de mordomia. Jardins espetaculares

• Restaurante Primrose • Adega Gourrnet- Sauna
• Cigar Iounqe- Piscina Aquecida • Spa • Academia

~-- INVERNO ROMÂNTICO -~
(22!junho a 21 setembro

Viva essa experiência por 7 diárias em luxuosas
suítes Me pague somente 5", nas demais

diárias você é nosso convidado!

lnduimos: traslado aeroporto/hotel/aeroporto, welcome
drink, café da manhã (menu degustação), Tour
Gramado e Canela (BusTour panorâmico), Wine Tour
(visita a duas vinícolas com degustação e almoço
inclusos), Royal Aftemoon Tea, Terapia Relaxante,
jantar elaborado por nosso Chef ou as delícias
gastronômicas como fondues, cremes e sopas + jantar

da Programação Inverno Romântico.

- FESTIVAL GLENMORANGIE E COHIBA -
26 a 281julho

Um jantar especial elaborado por nosso Chef e
harmonizado com tradicionais vinhos regionais da
nossa premiada Adega. Para engrandecer a
experiência, preparamos ao final da noite uma
degustação do charuto Cohiba em companhia do
deslumbrante whisky Glenmorangie, servido no Cigar
lounge do Castelo Saint Andrews (maisnosite).

- FESTIVAL DA PROVENÇA· VINHOS ROSE -
(02 a 04iagosto

Para este festival, nosso premiado Chef elaborou um
menu especial que vai te transportar para as terras
francesas de Provença onde sua personalidade unica,
reflete em seus vinhos o charme do clima
mediterrâneo, com invernos moderados e verões
quentes. A harmonização será feita por enólogo com
os melhores vinhos rosé de nossa adega. (mais no site).

- PRÓXIMAS PROGRAMAÇÕES ESPECIAIS -
DE FIM DE SEMANA

• Dia dos Pais com Catena Zapata (09 a 11/agosto)

• Festival de Cinema com Dom Pérignon (16 a 25/agosto)

• Festival Italiano com 8runello (30/ago a l·/set)

• Festival frutos do Mar com Krug (06 aOS/setembro)

• festival Vega Sicilia (13 a l5/setembro) -
RESEII AS E FOR ACÓES
www.saintandrews.(om.br
54 3295-'70r .54 9Q957-422C


