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Um show de solidariedade
O salão do Planalto se encheu demuito requinte e solidariedade emmais um ano do já tradicional
jantar organizado pelo Grupo de Apoio Pró-Vida. À frente da organização, a impecável Leonice
Camarani El Kadri, que preparou cada detalhe junto com suas amigas voluntárias e outros

apoiadores. Sérgio Figueiredo arrancou elogios na decoração. A pista transbordou alegria com Jobe
Jr. e os dançarinos da Escola de Dança Augusto Bogo. AnaMaria Barreto e Helena Lara sortearam

duas pinturas a óleo de Lindones Silveira e um relógio daMarc Jacob, respectivamente, cujos
sortudos foramGilzaMoreira e o casal Tatiane e Paulo Girotto.

Celia Hauly, Leonice El Kadri e GilzaMoreira

Andrea Yui, Alessandra Vieira, Liliana Albuquerque e Iracema Fabian

AnaMaria e
João Barreto

Lu Oliveira e
Luciano Kuhl

Rosana e
GustavoMelles

Simpatia pelos corredores
O galã globalCauãReymondmovimentou os corredores do Catuaí Shopping dias atrás
e esbanjou simpatia na inauguração da nova loja da Colcci. À frente do empreendimento,
os empresáriosRoberta Zanelli e Luiz Carlos Cantanhede Fernandes Junior, que
receberam amigos, convidados, imprensa e influenciadores digitais. Cauã é uma das
estrelas damarca, ao lado da atrizMarina Ruy Barbosa

VêmManu eGigiVêmManu eGigi
As gêmeasManu eGigi aindanem

nasceram,mas já recebem todos osmimos
e paparicos dos paisClarissaLenaUrquiza
eAndréUrquiza.Ocasal demédicos
recebeu amigos e familiares num chá
debebê commuito rock, dias atrás.
E aguardamansiosos pela chegada das
filhas!

Boato...Boato...
Já está circulandopela internet e pelas

rádios dopaís a novamúsica da dupla
Thaeme eThiago, “Boato”, comquase
700mil visualizações no clipe lançado
noYoutube sexta-feira passada.Acanção
tambémestará nonovoDVDdos artistas,
chamado “Química”, previsto para ser
gravadodia 16 de outubro, no espaço
ARCA, em SãoPaulo.

NatsNats
Felicidades aAnaCarolina Schiavi,Pedro

Cervantes,GiovanniPrata, ZildaCorrea e
AmandaZanonde Souza, que estreiamnova
idadehoje!

Rock, blues e cerveja artesanalRock, blues e cerveja artesanal
Estreia neste sábadooLittleLondonFestival,

que reúne gastronomia, cervejas artesanais e
muitamúsicaboa.O evento será no sábado,
naR.Nevada, 639, a partir das 12h até às 23h,
comdiversasbandas se revezandonopalco,
entre elasLondrinaHotClub,TiagoGalleliBlues
Band,EletroímãsCatalíticos,B-Side e nossoKiko
Jozzolino.Os ingressos são vendidos pela internet
aR$ 39mais taxa de administração.Alémdo
rock e doblues, vai rolar também interações
criativas comarte, cinema, grafite, fotografia,
dança, artesanato, tatuageme tecnologia.Na
organização, aCervejaria vonBorstel.

Aulão pré-vestibularAulão pré-vestibular
Vai rolar um super aulão sobre

ciência e pseudociência, nesta sexta-
feira (20), voltado a alunos de terceiros
anos do ensinomédio e cursinhos pré-
vestibulares.O evento, realizado noAurora
Shopping e promovido peloColégioMaxi,
tem como tema “Movimento antivacina,
terraplanismo e aquecimento global”,
assuntos da atualidade.No comando, o
pelotão de frente de professores do colégio.

Além-marAlém-mar
O casal RosemeireAmaduci e Paulo de

Tarso dá um tempo na rotina londrinense
para curtir o que a Europa tem demelhor. É
que os dois celebram 30 anos de casamento
e resolveram comemorar a data fazendo um
tour por Portugal. Eles, que já apreciaram
bons vinhos em Lisboa e passaram por
Sintra, participaram de umamissa na
Basílica deNossa Senhora de Fátima. Só
alegria!
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