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Ah,o amor...
Casados há 10 anos, Ivy Priscila Xavier
de Souza e Clybas Correa Rocha Neto
aproveitaram para comemorar em
grande estilo o aniversário de casamento,
reunindo amigos e familiares para a
renovação de votos no último dia 16 em
Londrina. Inspirada nos anos 20, Ivy
estava das mais charmosas anfitriãs. A
recepção,marcada pelo bom gosto, esteve
sob os cuidados de Silvia Baldi. A foto é
doYellow Studio

André Paulino: o nome domercado
imobiliário de alto padrão
Há seis anos atuando nomercado imobiliário, André Paulino comanda, há
quatro, imobiliária focada exclusivamente nomercado de casas em
condomínios fechados de alto padrão. Líder de vendas no segmento, ele
atribui o sucesso a três fatores. “Nos consolidamos neste mercado commuito
trabalho,muito foco, e uma equipe muito bem preparada”, ressalta à
FOLHA. Na linha de frente da André Paulino Negócios Imobiliários, ele fala
sobre seus projetos para 2019. “Vamos seguir atuando exclusivamente com
casas em condomínios fechados,mas, pessoalmente, tenho planos de
encarar novos desafios nomercado imobiliário de alto padrão em
Londrina”, conclui. A foto é de Juliano Ayub

O Empório Guimarães ficou especialmentemovimentado, segunda-
feira dessas, para oMAC Beauty Day, com dicas da expert em

maquiagemCarol Meda e do hairtsylist Diogo Guerra. As fotos de
Fábio Alcovermostrammais da tarde,marcada pela troca de

informações e pela interação

Paula Chiarato

Liliana Accorsi e Patricia Guimarães

Grasi Nunes, Rafaela Rapcham, e Laura Altmann

Diogo Guerra e Nando Freitas As irmãs Ana e Bia Giorgino

AniversáriosAniversários
✓ LucitaNeme Fernandes Ruiz comemora a nova idade neste sábado, 30

demarço.
✓ Fim demês demuitas felicitações, também, a Daniela Alves Souza,

JulianaMeda,Marcella Cardoso Prado, Renata Ferrari, Roger Boaro e à
médica Joceley Figueiredo.
✓ Segunda, dia 1º, os parabéns soam para Adelino Cavalcanti,Nayanna

Romero, Patrícia EstimaHaas, PietroVeronesi e ao empresário Leonardo
Beni.

De repente, repaginadosDe repente, repaginados
Dois dos maiores edifícios de Londrina,

em área útil, passam por reforma completa
em suas áreas comuns e fachadas, em
breve.O objetivo é dar ares mais
contemporâneos....

SobeSobe
Patrícia Cardoso, Ingrid Sabóia eMari

Fontanezzi conquistam elogios e
visualizações com a versão de “Shallow”, de
Lady Gaga.O trio, à frente doVocalNinas,
tem embalado cerimônias de casamento,
jantares, formaturas e eventos
corporativos.

Quem ama protegeQuem ama protege
O sumiço demuitos cães,

que se perdem de seus
donos, emmuitos casos
tem solução simples: uma
plaquinha de identificação,
com telefones de contato e
nomes de seus tutores.

O que ninguém conta...O que ninguém conta...
Rede socialmais difundidada atualidade, o Instagramécheiode

armadilhas.A lista é extensa:
✓Aquele comentário em inglês, compalavras como“Nice”,

“Great”, “Wow”, entre outras,muitas vezes vemdeumrobôenão
temnadade autêntico.
✓Excessode comentários emuma foto, com frases curtas e

interação comperfis asiáticos?Tudodementirinha, também...
✓Perfil quepassou a te seguir, demodelo russa em trajes

mínimos?Provavelmente é falso!
✓Aquele amigo (a) que temmais seguidores que timede futebol

oupopulaçãoda cidade e interação zero ebaixas visualizações?
Desconfie.
✓Outra armadilha:umapequenaparcela deusuários fatura, de

fato, comas redes sociais. Emmeio a tantas propagandas e o“tudo
pela fama”,hámuitosmédicos, advogados eprofissionais liberais
que simplesmentenão têmounãoalimentamacontano Insta.
Acredite: este não éo fimdomundoenem te faz estar“fora” da
onda.
✓EmLondrina e região,mesmo,muitos profissionais

consagrados optampor evitar a exposição excessiva. Fica a ressalva:
diante de tantas informações, peça recomendaçõesde amigos e
façaumabusca apuradanasmídias tradicionais, que checam,
apuram,preparame têmresponsabilidade sobre seus conteúdos...

Banho quente? Não

Batizado

Frenesi, barulho e comoçãoFrenesi, barulho e comoção
Organizadores de eventos acionam a memória e

dão nomes às duas celebridades que mais frenesi
causaram entre as fãs, em sua passagem por
Londrina: no quesito filas para tirar uma foto ao
lado, Reynaldo Gianecchini, que esteve por aqui em
evento da Zoomp, em 2001, e Luciano Szafir, em
2005, em ação do ColégioMaxi, são sempre
lembrados....

ÁrbitroÁrbitro
Marcos Vinicius Pindaiba vivencia o outro lado do

esporte que mais ama. Depois de muita preparação,
o personal trainer fez seu primeiro jogo como
árbitro de futebol.

Assim,
sem alarde...

Boas novas

2 GenteGente FOLHA DE LONDRINA, 30 e 3 Gente

PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER
PressReader.com  +1 604 278 4604
ORIGINAL COPY .  ORIGINAL COPY .  ORIGINAL COPY .  ORIGINAL COPY .  ORIGINAL COPY .  ORIGINAL COPY

COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW


