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Patrícia eCarlosMatias fotografados durante o show da
banda Blues Beatles, quemarcou a pré-estreia do 6° Festival de
Blues InternacionalMidnight Hour, emMaringá. Reconhecidos
internacionalmente pormesclar omelhor do quarteto inglês
com o estilo musical norte-americano, o sexteto se apresentou no
showroomA.Yoshii. Original de São José dos Campos, interior
de São Paulo, a banda acumula turnês bem-sucedidas nos
EUA, França e Dinamarca. A banda animou os 150 convidados
exclusivos do evento com seu repertório. Em tempo: o Festival de
Blues InternacionalMidnight Hour acontece entre os dias 7 a 10
de agosto, emMaringá. A foto é de Rodrigo Fernandes

Annelize deMarchi e Jair AssunçãoNeto estrearam na ala dos noivos no último fim de semana, em almoço que
reuniu familiares. Bolo, docinhos e lembrancinhas levaram assinatura da noiva, que comanda aNê Deliceria. O
casamento está previsto para novembro de 2020. A foto é deMMarinho

Sempre discreta e elegante,RafaelaTramontin deu início, nos últimosmeses, a
projeto que tema ver como seu propósito de vida: fazer comquemulheres se sintam
mais belas e empoderadas. Amissão?Dar dicas para que a ala feminina se vista
demodo a revelar aomundo sua verdadeira identidade, isto é, seu estilo pessoal. À
frente de loja on-line, a Rafabella, ela revela que o foco são asmacrotendências, peças
atemporais e versáteis. No IG damarca, alémdas tendências, dicas, informações e
curiosidades sobre omundo damoda. A foto é de Sergio Sant

AbrahamShapiro e sua afinada equipe, formada porAndré Paludo, Gabriella Scarlet Oliveira,
LeandroCarvalho eBeatriz Book, preparam-se paraministrar seminário que envolvem os temas
Gestão, Empresa Familiar e Sucessão emApucarana, em 10 de agosto. “Além disso, lançamos,
recentemente, um tre inamento digital completo de Gerenciamento e Ferramentas de Gestão para o
público interessado em capacitação nesta área”, revela Shapiro à FOLHA

Dia dos PaisDia dos Pais
ODia dos Pais será celebrado comdupla

comemoração pelo ColégioMaxi.Além do tradicional
jantar com festival de prêmios, entre eles, uma viagem
paraMiami com acompanhante, pais e alunos da
Educação Infantil foram convidados a ir ao cinema
juntos para ummomento de descontração. Serão
várias sessões namanhã deste sábado, 3 de agosto.

RimowaRimowa
Marca de malas mais cobiçada mundo afora, a

Rimowa lança a edição limitada Colors. A coleção
traz quatro cores de malas com base em vistas aéreas
de deslumbrantes paisagens ao redor do globo.
Os modelos estão disponíveis em três tamanhos e
custam a partir de R$ 2,8 mil.

Com a palavra, FábioCom a palavra, Fábio
Ouniverso de casamentos tem assistido à

ascensão da figura do cerimonialista, que conduz
a cerimônia sem substituir os valores religiosos
ou a figuras do padre, do pastor e do juiz de
paz. Umpouco desse trabalho o jornalista Fábio
Luporini, que tem de destacado nessemeio, vai
compartilhar no sábado (3), quando participa
de um talk show promovido pela Camicado, no
Shopping Catuaí, a partir das 16h, no coworking
em frente. O evento, voltado para noivas e
noivos, tem participação gratuita, que deve ser
confirmada pelo telefone (43) 3302-9070. Durante
o talk show, outros parceiros e fornecedores
também vão falar sobre diversos serviços para
festas.A conferir.
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