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O cirurgião plástico londrinense Daniel Botelho
estará no fim de semana em Recife (PE), onde
participa do 55º Congresso Brasileiro de Cirurgia
Plástica. Ele é um dos palestrantes convidados e
entre importantes temas clínicos, levará seu
conhecimento técnico na área de gestão e
planejamento de carreira, dividindo a apresentação
com o também médico Luis Roberto Araújo, que atua
em Curitiba. Este é o mais importante congresso
brasileiro da área, e reúne profissionais de todo o
País, quando a Sociedade Brasileira de Cirurgia
Plástica completa 70 anos. A foto é de Carmen Kley

Lux o paraelas
E depois dea Dolce& Gabbana realizar
evento em Londrina,nas últimas semanas foi a
vez dea Goyard reunir convidadas na cidade. A
marca francesa,centenária,é,para muitas,o
degrau mais alto no universo do luxo. O
destaquefica para as bolsas,com lona à prova
dedesbotamento epintadas à mão.

Talento mirim
Luis Trombini Neto,tem sedestacado no
universo do Kart. Com apenas 12 anos o garoto,
quecomeçou no kartismo quando tinha apenas
6 anos deidade,sagrou-secampeão paranaense
ejá conquistou importantes títulos. Para
experts,Neto tem carreira mais quepromissora
nas pistas.

Ele não para
Ator,apresentador etambém diretor. Márcio Garcia dirigeseu primeiro longa. “Reação
em cadeia” tem estreia prevista para o segundo semestrede2019 etraz,como
protagonistas,Juliana Knust eBruno Gissoni.

A semana é de muitas felicitações ao empresário
Lucca Chineze. Aniversariante das últimas horas,
Lucca tem se destacado, a cada dia, trabalhando com
a família, no Buffet Planalto. Na última semana,
aliás, Lucca recebeu, representando o Planalto, o
prêmio Top de Marcas como buffet mais lembrado
pelos londrinenses. Na foto de Gabriel Teixeira, Lucca
aparece com o amigo, João Vitor Tolardo. Em tempo:
a cobertura completa dos prêmios Top de Marcas
será destaque amanhã, no programa “Gente com
Nassif”, às 23 horas, na MultiTV, e no fim de
semana, na FOLHA

Aniversário s
✓ Victor Daher comemorou a nova
idadeontem. A esposa,Fernanda,
mais familiares eamigos puxaram os
“parabéns”.
✓ Nesta quinta,hora evez eNeuza
Turqueto Niero edeJoão Bernardi
assoprarem as velinhas.

Co nex ão PuntaCana
Fernanda Nabhan eo marido,
Fernando Farah,acionam o descanso
em temporada em Punta Cana.

Gastro Nigh t
O +55 Bar completa cinco anos de
atividades com agenda intensa em
Curitiba. Dia 20,a GastroNight irá
receber uma das principais
personalidades da gastronomia
brasileira,o chef Celso Freire
acompanhado desua filha Gabi Freire.
A grandefesta aconteceno sábado,24
denovembro. Para celebrar mais um
ano,o som eletrônico será o destaque
da noiteequem volta ao palco é a
combinação da dupla curitibana
Leozinho ePaciornik eEdo Krause.
Diretor geral da Escola Alfa, João Marcos Machuca
com a arquiteta Janaine Mascarenhas e o gerente
administrativo da Alfa, Murilo Soares. O trio
recebe as felicitações pela inauguração da Vila Alfa,
novo espaço contando com estrutura aconchegante
para os alunos do Colégio Alfa. A cobertura
completa da inauguração da Vila Alfa será
destaque amanhã, na MultiTV, na estreia extra do
programa “Gente com Nassif ”, às 23h30, nos canais
20 e 520 da NET. É possível acompanhar em tempo
real pelo site da Multi e também via Porta Bonde.
As reprises são diárias

G iro PR
✓ Em Maringá,o Dia do Síndico será comemorado com almoço,sábado,no
CTG Rincão Verde. O encontro é uma iniciativa do Secovi-PR – Regional
Maringá,etambém revertebrinquedos à campanha deNatal deentidades
beneficentes da cidade.
✓ Em Curitiba,o Pátio Batel estreia sua decoração deNatal. O tema deste
ano é “Fábrica deBrinquedos dePapai Noel”: até um carrossel compõea cena
do espaço,quetraz,também,expedição no trenzinho pela fábrica de
brinquedos.

Talita Belinati e Ilan Hugo Alves viajaram a
Orlando e Miami para comemorar dois anos de
união, descansar e fazer o enxoval. Pais de
primeiríssima viagem, a médica e o empresário, ele
herdeiro da marcaVictor Hugo, falaram com a
FOLHA sobre este momento especial.
De repente,três!
“Estamos experimentando a maior manifestação
de amor que existe, um momento mágico e
inexplicável: viramos três!”
É menina!
“Estou com três meses de gestação e, para
homenagear a geração de ‘Victor Hugos’ que ambos
coincidentemente temos em nossas famílias - meu
bisavô, meu avô, meu pai, e meu irmão se chamam
Victor Hugo; o bisavô, o avô e o pai do Ilan
também se chamam Victor Hugo e claro, a marca
do Ilan Hugo também leva esse nome -, estamos
pensando em Victoria, pois conta essa história da
tradição das nossas famílias, tem um significado
para nós. Então, muito provavelmente vem ai, no
final de abril ou comecinho de maio de 2019, a
Victoria Belinati Alves.”
Relação com Londrina
“Ela vai crescer frequentando Londrina, a amada
terrinha natal da mamãe, e onde ainda residem a
grande maioria dos meus familiares. É a minha
cidade do coração, inclusive cogitamos voltar a
morar em Londrina em breve, ou ao menos
estabelecer longas estadas”
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