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Jo Goslar, Alessandro Cavalcanti e RicardoMakhoul

Glauco Garcia, Kátia Costa e Isadora Sucupira

Heloísa Duarte e Elaine Duarte

Jo Goslar, Ricardo Grangera,GrasielaMoreira e AndréiaMarquezini Neves

Fernanda Reis, Leína Rubião, Isabela Botelho e Patrícia Lopes

VítorVelosa,Maria Carolina AbrãoVelosa, Thaísa Bohrer e Tiago Abelin

A Artefacto Beach & Country apresentou em Londrina a coleção de
tecidos e papéis de paredeManifestoMata Atlântica em evento no

showroom da A.Yoshii, na última semana.Com cenografia do arquiteto
Felippe Crescenti, que criou uma floresta de troncos revestidos com as
padronagens, a exposição está aberta para visitantes até o fim domês.
Pautado no desejo de ajudar a trazer à cena a importância daMata
Atlântica, a Artefacto convidou a editora e curadora Clarissa Schneider
para fazer uma coleção de estampas. As padronagens vêm assinadas por
um time de dez craques domundo da arquitetura, arte, design e
paisagismo. As fotos de Edinho Santosmostrammais e a cobertura
completa é destaque esta semana, no programa “Gente comNassif”, na
MultiTV, canais 20 e 520 da NET e também via Portal Bonde eYouTube

Empresária fashion, à frente da London London,Kátia Boechat conta com a ajudamais que
providencial da filha, Julia, no dia a diamarcado por lançamentos, tendências em calçados e
roupas e, claro,muito trabalho. Julia tem desenvolvido ações bem-sucedidas nas redes sociais
das lojas da família. A dupla protagonizou ensaio para as lentes de Bruno Ferraro, com beleza

assinada pelo Studio One. “Paramim, ser mãe é nuncamais estar só!”, define Kátia

Quem vemQuem vem
Muitas expectativas para o showque Leon Beal faz em Londrina, na

próxima sexta, dia 8. A apresentação de Beal coma banda JustGroove, no
BarValentino, integra a programação e é uma préviamais que especial
da oitava edição do Festival de Blues de Londrina. O Festival acontece
entre os dias 1º e 4 agosto, noValentino.

AniversáriosAniversários
✓ Eduarda Garcia Grande celebra a formatura em

Medicina.
✓Mariana e Newton Pavan comemoram dez anos de

casados.
✓ Ana Carolina Bombarda Araújo, Mara Rocha Ramos

e Glauco Ramos estreiam idade nesta terça.

É talento, é deÉ talento, é de
LondrinaLondrina
O londrinense JorgeValim

Junior triunfou em sua
categoria (78 quilos) em
recente disputa de Luta de
Braço, em Paulínia (SP). Jorge,
que foi treinado por Nelson
Bianchini Junior, agora se
prepara para defendermais
um título, em agosto, na
Bolívia.

É talento, é deÉ talento, é de
Londrina 2Londrina 2
O jogador de vôlei

londrinense Rafael Araújo
prepara-se paramais um
desafio profissional. Ele volta
à Europa e encaramais uma
temporada na Polônia. Desta
vez, o destino será a capital,
Varsóvia, e ele vai vestir a
camisa doOnico.

Depois de Kiev, oDepois de Kiev, o
trabalhotrabalho
Os advogados DiogoVilela

Berbel e Gustavo Rezende
Mitne estiveram emKiev, na
Ucrânia, onde acompanharam
de perto a famosa UEFA
Champions League, o torneio
de clubes europeusmais
prestigiado doVelho
Continente, no celebrado
EstádioOlímpico da cidade,
que temmais de 100 anos de
história. Eles conferiram o
duelo de grandes equipes da
Europa, e a final entre
Liverpool e Real Madrid. De
volta ao trabalho, eles
comemoram a boa fase do
escritório que soma aos seus
novos clientes este semestre
empresas como a Burger King
e Grupo Pão de Açúcar.

SobeSobe
Enquanto a animação para

a Copa doMundo não dá as
caras, amoda tenta dar sua
contribuição e entra no clima
do “pra frente Brasil!”. Tufi
Duek, por exemplo, apostou
em duas camisetas exclusivas
para quem quisermostrar
apoio à equipe brasileira: as
t-shirts vêm em viscose com
elastano e seguem o estilo
longline, comshape um
poucomais estreito e também
mais comprido.

DesceDesce
Comentário em rodinha:

sair para ouvir boamúsica é
bom, descontrai, mas, em
alguns casos, se fosse filme,
seria “hora do espanto”.
Pudera: há sempre aquele
cantor (a) que se anima nas
notas altas e na “sofrência” e
estrangula canções
consagradas...

A hora é agora!A hora é agora!
Você se besuntou de

óleo corporal, caprichou
no bronzeador e
acelerador a fim de
turbinar o bronzeado no
verão? Então, depois de
deixar o dermatologista
de cabelos em pé, agora é
a hora de virar o jogo. O
inverno começa
oficialmente em 21 de
junho, mas, conforme
especialistas, este é o
momento para cuidar da
pele. “É a melhor estação
para prevenir e reparar o
envelhecimento
cutâneo”, acentua a
dermatologista paulista
Ligia Kogos.

Luiz da Silva foi o anfitrião
dos últimos dias. Ele brindou,
durante coquetel, a nova fase

de sua empresa de
consultoria, em fase de

expansão, e que agora envolve
um pool de empresas. Da Silva
e equipe estão presentes em 16

cidades e cinco estados e
projetam um segundo

semestre de muitas novidades.
A foto é de Eder Cardoso


	ND_23: 


