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GASTRONOMIA
Storia Experience realizou em 05 de 
abril um bate-papo com workshop 
sobre Gastronomia Fit & Saudável, 
com dicas preciosas da blogger Bar-
bara Cruañes do blog Paladar Saudá-
vel. Ela revelou dicas práticas e pre-
ciosas de pratos rápidos e saudáveis, 
com degustação no apartamento de-
corado Storia, empreendimento alto 
padrão que está prestes a ser conclu-
ído pela construtora Rio Verde, em 
Limeira. Nessa foto reunimos todos 
os participantes desse evento de su-
cesso! EXPERIENCE

A noite #Storia Experience realizada no apartamento alto padrão Storia 
contou com degustação de culinária Fit e Saudável e foi incrível, onde pu-
demos viver essa experiência única, com a inauguração da varanda gour-
met e da cozinha desse luxuoso empreendimento. Na foto a equipe Storia 
Experience: Márcio Serralvo [Rio Verde], Paulo Gusmão [Beevolt], Lilian 
Del Buono [Rio Verde], Marli Coimbra [Rio Verde], blogger e palestrante 
Barbara Cruañes, Isabela Lima [Rio Verde], esta colunista social Denise Ra-
gazzo, Marcelo Vieira [Beevolt], Johny Santo [Rio Verde].

STORIA
O primeiro workshop da sé-
rie Storia Experience, reali-
zado na semana passada, foi 
um sucesso! Confira no site 
do programa (em “galeria”) as 
fotos do evento e as receitas 
saudáveis ensinadas por Bár-
bara Cruañes. O próximo en-
contro será no apartamento 
decorado do Storia, empreen-
dimento de alto padrão que 
está em fase final de constru-
ção. Inscreva-se! Vagas únicas 
e limitadas. Acesse |www.sto-
riaexperience.com.br|. Na fo-
to: João Paulo Baxega, Cássia 
Sicolin, Karen Rocha, Rosana 
Vitorino, Gabi Bonadiman, Lu-
ana Cassarotti Hafliger, Isabel-
le Pelisson e Leticia Pelisson, 
Mariella Jacon, Graziela Felix

MODA
Nosso próximo encontro será no Workshop de Moda, dia 19/04 com Sarah 
Assumpção, que falará sobre tendências, estilo e dará dicas de como ter um 
guarda-roupa inteligente. O encontro será no apartamento decorado do Sto-
ria, empreendimento de alto padrão que está em fase final de construção. 
Inscreva-se! Vagas únicas e limitadas. Acesse: |www.storiaexperience.com.
br|, Na foto: Vilane Silva, Maitê Paschoalon, Sarah Assumpção, Roberta Batis-
tella, Barbara Cruañes, Gabriela Roque Bonadiman, Pamela Reis.

LUXO
Carolina Graf Ramos, Fabiana En-
cinas, com a palestrante Barbara 
Cruañes, do blog Paladar Saudá-
vel, a personal stylist Sarah As-
sumpção, Andreza Sala, Luana 
Cassarotti Hafliger, no evento so-
bre Culinária Fit & Saudável, que 
foi um sucesso realizado na va-
randa gourmet do novíssimo e 
luxuoso empreendimento alto 
padrão no Condomínio Residen-
cial Storia, assinado pela cons-
trutora Rio Verde.


