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A opinião do colunista não reflete, necessariamente, a da Folha de Londrina

Quarentena com... Desirée & Galvão
Éem sua residência, emLondrina, queDesirée Soares eGalvãoBueno passamos dias de isolamento social. Desirée,
que comemora em2020 os 20 anos de seu Studio, reagendou o tradicional concursoGaroto&Garota StudioDesirée
Soares para dezembro, não esconde a saudade dos filhos, Léo e Luca, que residemnos EstadosUnidos, e semantém
otimista. Galvão, por sua vez, faz sucesso comas lives, direto de seu escritório transformado em estúdio, e adiou as
apresentações de sua peça, que vai viajar o País trazendo as emoções, os bastidores, a relação comgrandes atletas,
alémde reviver coberturas históricas em46 anos de estrada. O casal falou comaFOLHA.

Momento único
“Estamos aproveitando a
quarentena para ver filmes,
caminhar juntos no condomínio,
realmente é ummomento único.
Quando ficamos em Londrina, eu
acordo e já estou no Studio,
volto, almoço comGalvão, volto
para o Studio. Agora, estou
meditando, orandomais, fazendo
meus exercícios. Uma sala de
casa já viroumeu SPA de
meditação. Galvão tem feito as
lives com convidados e temos nos
movimentado também para as
doações. Tenho feito bastante coisa
para doação. Galvão, com a Bueno
Wines, também está em campanha
de doação, tanto para a compra de
materiais para hospitais como de
cestas básicas para quem não tem
renda.”

Os planos de Galvão
“Iria dar início, antes das
Olimpíadas, às viagens pelo País,

contando, no teatro, as histórias
e bastidores da Fórmula 1, da
seleção brasileira, e muitomais.
Quando tudo se ajustar, viajaremos
o País. Apenas adiamos. Acabando
a quarentena, voltamos com o
‘Bem, Amigos’, com os jogos e com
este projeto no teatro. Montamos
umminiestúdio aqui em Londrina
para apresentar o ‘Bem, Amigos’,
mas quando tudo passar volto de
corpo presente, que é o quemais
gosto.”

Os planos deDesirée
“Assim que puder, vou voar para
os Estados Unidos, para ver o
Leonardo e o Luca, nossos filhos,
que ficaram lá. O Léo trabalha no
Orlando City Soccer. O Luca está se
dedicando à faculdade de Cinema.
Eles estão trabalhando e estudando
on-line, mas não puderam sair de
lá. Assim que liberar tudo isso, viajo
para lá morrendo de saudade deles!
Depois, vou dar muita atenção

ao Studio, com a volta às aulas,
e neste ano adiamos o concurso,
que seria em junho. O Garoto e
Garota Studio Desirée Soares está
reagendado para 5 de dezembro e
marca os 20 anos do Studio e uma
festa muito bonita, feita com todo
o coração. É o meu sonho, uma
coisa que eu sempre amei fazer.
Completar 20 anos é motivo de
muito orgulho e vamos fazer uma
festa linda, agregando concurso,
formatura e esta data tão especial.”

Depois de tudo...
“Depois que esse pesadelo acabar,
eu acho que tudo tem um
propósito, tenhomuita fé emDeus,
porque Ele comanda, teremos o
seres humanosmelhores, commais
amor ao próximo, pensandomais
no próximo, nas coisas pequenas
e simples da vida, semmuita
futilidade. Acredito que teremos um
armelhor para respirar. Tomara
que passe logo”

Os planos de Ronaldo
Umdosmodelos mais requisitados da região,
RonaldoGriggio concilia os editoriais com
o trabalho, como consultor de vendas da
Estância Punta Del Este, condomínio náutico e
aeronáutico àsmargens da Represa Capivara,
em Sertaneja. No rol de recentes trabalhos,
campanha para amarcaWouze

Costureiras voluntáriasCostureiras voluntárias
OHospital Evangélico de Londrina precisa
de ação de costureiras voluntárias para
confecção de aventais.Hoje o hospital utiliza
emmédia 1400 unidades por dia e o estoque
está baixo.A demanda por este EPI aumentou
consideravelmente e por isso, existe bastante
dificuldade em achar o produto nomercado.
OHE irá disponibilizar todo omaterial
necessário para produção,mas precisa da
mão de obra voluntária. Os interessados
em ajudar podem entrar em contato pelo
WhatsApp 43 99616-2862.

AniversáriosAniversários
Carolina Vetromille Bacchi, Ju Rocha, Luciana
Sitta e Rafaella Rezende estreiam idade nesta
quinta, 23 de abril.

Serviço domésticoServiço doméstico
Comentário em grupo virtual de amigos:
serviço doméstico é como secar gelo. Não tem
fim!

ColaboraçãoColaboração
O que Britney Spears e Shania
Twain têm em comum? Pouca
gente sabe, mas além do status de
estrelas máximas da música, elas já
trabalharam juntas. Twain é uma
das compositoras – e fez os backing
vocals – para um dos hinos da eterna
princesinha do pop: “Don’t let me be
the last to know”...

Cacau já!Cacau já!
Consenso entre dermatologistas: na hora de optar pelo chocolate,
escolha a versão com alta porcentagemde cacau – acima de 70. O
cacau, como enfatizam, não causa acne e é um excelente oxidante.

Reforma on-lineReforma on-line
Em tempos de quarentena, muitos arquitetos optaram por
projetos on-line. Isso mesmo. Por um valor menor, é possível
contratar um profissional e contar com as especificações para a
reforma dos sonhos.




