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O ABRAÇO especial de hoje vai
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Capixaba nos cinemas

para os queridos irmãos Erthélvio Monteiro Nunes Junior e
Ewerton Bortolozo Nunes, da direção da Faesa, que perderam
ontem sua querida mãe, Alayr.

A terrinha tem mesmo exportado
talentos para fora do Estado, só
que, desta vez, os limites do País foram pequenos para Gabriela Egito,
uma diretora capixaba que lançou
o curta-metragem “Stuffed”, em
Los Angeles (LA), Estados Unidos.
A história é baseada em um conto do escritor brasileiro Marcelo
Carneiro da Cunha e conta com outro brasileiro no elenco: Phil Miler,
conhecido pelo papel de São Nunca em comerciais de TV.

fé da manhã que acontece hoje,
para cerca de 20 atletas, e tem
como anfitriões os médicos Amphilophio de Oliveira Junior,
Marcelo Magnago e Libório Mule
Junior. O buffet é assinado pela
chef Denize Venturim.

***

***

***

STELLA Miranda organiza o ca-

Sarampo e rubéola
Os capixabas que pretendem
viajar para a Europa ou algum país
das Américas devem ficar atentos
ao alerta do Ministério da Saúde
para vacinação contra sarampo e
rubéola.
A doença já está erradicada no
Brasil, mas o vírus circula em outros países. A imunização deve
ocorrer duas semanas antes e as
vacinas estão disponíveis em 28
unidades de saúde de Vitória.

NO CLIMA do inverno: Bianca Bonadiman, Mariany Boechat, Renata Cani e Martina Sardenberg
CAMILLA BAPTISTIN

GUSTAVO FORATTINI/AT

BRUNA Braconi
e Joana Bertolo
chamaram mais
atenção que o
ator Bruno
Gagliasso em
uma noite de
bom som na ilha

CLÁUDIA Louzada em um clique de Camilla Baptistin.

***

RITA Mendanha comanda uma
festa em comemoração ao Dia
dos Namorados hoje, em Vila Velha. O evento deve seguir até o
amanhecer.

***

M AR I NA Mignoni embarca
AS MODELOS Anne Volponi, Ana Luiza, Juliana Schineider, Fabiana Testa e
Juliana Pereira desfilaram de lingerie e roubaram a cena em coquetel

Sem manchas
Cerca de 70% das mulheres
grávidas e 30% das que utilizam
anticoncepcionais têm algum tipo de melasma, uma mancha escura que aparece no rosto. Segundo a dermatologista Lívia
Lourega, o problema está intimamente relacionado a uma resposta inflamatória e piora com qual-

quer tipo de exposição ao sol.
Filtros solares e cremes específicos são armas contra esse mal.
"Tem laser que elimina melasmas, manchas e sardas em uma
única sessão. A infiltração intradérmica (injeção sob a pele) de
ácido tranexâmico traz bons resultados", disse Lívia.

Da terrinha
O ator colatinense Eduardo Coutinho
tem se destacado no cenário nacional.
Depois de participar de uma novela do
horário nobre, o lindinho estreou esta
semana em uma peça de teatro na Terra
da Garoa. É o primeiro trabalho de
Eduardo nos palcos. Em agosto ele desembarca na ilha.
CLOVES LOUZADA

ELES PISAM
firme: Pretinho
Ferreira entre
Nicole Lorenção
e Maria Borgo
em recente
evento

Quem disse?
“Eu não bebo bebida
alcóolica. Álcool, só para limpar vidros de casa... mas na hora me
senti uma marginal, um
monstro”. Da modelo Nicole Bahls, após ter
atropelado um homem.

Você sabia?
“O diversificado Peru
tem um longo trecho
costeiro, densa floresta
amazônica e cidades
coloniais. Uma semana
é o mínimo para aproveitar bem Machu Picchu”. Do livro "As melhores viagens do mundo", de Craig Doyle.

amanhã para Barcelona para fazer um curso de espanhol.
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