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Gente como a gente
É bom ver que os grandes astros
e nomes da música são normais e
fazem o que os simples mortais
também fazem.
Em sua passagem pelo Rio de Janeiro - ela se apresenta nos palcos
do Rock in Rio amanhã - a cantora
Rihanna deu um show de simpatia.
Em Ipanema, ela tomou caipirinha,
comprou biquíni de um vendedor
ambulante, fez castelinho de areia,
posou para fotos com fãs e até parou para ver as tatuagens de henna. Gente como a gente!

***

QUATRO grupos de corais formados por crianças, adultos e
terceira idade vão se apresentar
entre hoje e domingo no Shopping Norte Sul, na programação
do 7º Encontro de Corais.

***

Agito na malhação
As academias estão fazendo
promoções e concurso para
atrair os alunos nesse período
pré-verão.
Para não deixar os clientes
perderem o pique, um espaço
da Praia do Canto apostou até
em DJ para animar as aulas de
bike e jump, nas tardes de sábado. É uma boa saída para atrair
os mais “preguiçosos”.

ca Peçanha, Edilaine Schimidt,
Maria Margarida Pernambuco,
Eduardo Carnavale e Christini
Pignaton são alguns nomes confirmados no evento promovido
por Isabel Gonçalves para dermatologistas capixabas hoje, no
Novotel. Quem também vai estar
lá é a blogueira Ivana Machado.

***

RENATA Cola virou tiete na noite da última terça-feira e pediu uma dedicatória ao
estilista Fause Haten, que foi atencioso e educadíssimo com as capixabas
MARISA KASSIMOTO

JÁ CASADOS,
Mirna Brito que usou
vestido
estonteante de
Wanda Borges e Gabriel
Muniz, a
caminho da
festança que
rolou até altas
horas da
madrugada do
último domingo

Desfile O primeiro dia da Semana Fashion Shopping Praia da
Costa, na última terça-feira, foi marcado pela presença iluminada
do ator Raphael Viana. Ele arrancou suspiros da mulherada. Só que
as fashionistas reclamaram que a produção foi deselegante ao pedir para os convidados saírem dos seus lugares entre os blocos de
desfile. Eles tinham que levantar para outros sentarem. Geralmente quem senta em uma cadeira, fica ali até o final. Pegou mal.

***

DIVULGAÇÃO

QUEM dá as boas-vindas à primavera é a engenheira Celeste
Varela.

***

VALDENICE Simões de Lima
Freitas volta à Universidade Federal de Viçosa, onde se formou
em Economia Doméstica, para
comandar a palestra “Refletindo
sobre o exercício profissional do
Economista Doméstico no contexto de legislação e ética”, no
próximo sábado.

***

OS ARTISTAS plásticos capiSHOW DA DUPLA RONY & RICY na festa da cidade de Aimorés, em
Minas Gerais: Rony, Tiãozinho Lima (irmão de Chitãozinho e Xororó),
Marcelo Marques, prefeito de Aimorés, Ricy e Michel Cutis
GUSTAVO FORATTINI/AT

Quem disse?
“Tenho celulite, acordo
amassada, tenho de malhar
para não ficar flácida. A primeira impressão que os homens têm de mim é de ser
uma avassaladora: ‘Ai que
m e d o, e l a v a i p u l a r e m
mim’”. Da atriz Ellen Roche.

Sem acidentes
Os motoristas e pedestres
que passarem pela Praia de
Camburi amanhã vão ver um
guindaste com um carro batido
pendurado. A ação faz parte da
campanha Não Morra no
Trânsito, desenvolvida pela
CDL Jovem Vitória para alertar sobre a necessidade de uma
direção mais consciente durante a Semana Nacional do
Trânsito.
Os jovens também vão distribuir panfletos e fazer ações
educativas. Detalhe: a maioria
dos acidentes envolve motoristas na faixa etária entre 20 e 29
anos e é provocada por excesso
de bebida alcoólica.

Você sabia?

O ATOR RAPHAEL VIANA - lindo, simpático, fofo e sarado! - ao lado de Paula Baião

“Em vermont, nos EUA, comece o passeio por St. Johnsbury,
capital não oficial do ‘Reino do
Nordeste’. Visite a bela Athenaeum Art Gallery ou faça um
passeio na Maple Grove Farms,
a maior fábrica de doces bordo
do mundo”. Do livro “As melhores viagens do mundo”, de Craig
Doyle.

xabas Attilio Colnago, Nelma Pezzin, Rosindo Torres, Joyce
Brandão, Romilda Patez e Rosana Paste se somam aos 21 expositores que participarão da coletiva Floreiros, que a marchand
Ana Coeli Piovesan promove entre o próximo dia 28 e 15 de outubro, na galeria Ana Terra.

***

MAURO Quintão recebe hoje,
na Câmara de Vitória, a Comenda
Egidio Coser, que é concedida
aos empresários visionários que
levam para fora das fronteiras do
Estado o nome da capital.

***

OS MÉDICOS Amphilophio de
Oliveira Junior, Marcelo Magnago e Libório Mule Junior são presenças confirmadas no 2º Torneio de Tênis, promovido pela
Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, no próximo
sábado e domingo.
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