C2.9
SÁBADO, 10 DE DEZEMBRO DE 2011 A GAZETA

À vontade

Hot, hot, hot

“Lingeries sexy são lindas. Mas melhor
ainda é quando elas desaparecem.”

“Me sinto sexy no
momento em que quiser”

ADAM LEVINE, vocalista da banda Maroon 5

FERNANDA VASCONCELLOS, atriz

Elas amam
sapatos
Pretinho Ferreira,
Maiana e Poliana
Andrade realizam a
última edição do ano do
Clube do Salto, dia 19,
na Praia do Canto. A
expectativa é reunir
mais de 80 amantes de
sapatos para coquetel
assinado por Marlene
Libardi.

As mais pedidas
em um ano

Feira de imóveis.
Juarez Gustavo, Valtair Torezani, Luiz Carlos Menezes, Marcos Murad: em evento que
reúne mais de 11 construtoras na Praça do Papa. FOTO: MÔNICA ZORZANELLI.

ZIG. O ex-presidente do
Banco Central, Gustavo
Franco , desembarca no
Estado na próxima terça
para ministrar palestra sobre investimentos fincanceiros no Radisson.
ZAG. A designer de joias
Juliana Caliman Dadalto
expõe suas peças no Teddy
Studio Fitness, inaugurado
ontem em Jardim da Penha.
ZIG. Amphilóphio de Oliveira, Marcelo Magnago e
Libório Mulle Jr recebem
seus pacientes este mês
com amêndoas italianas, que
na tradição natalina simbolizam sorte e felicidade.

Dupla legal.
Rita Luz e Mariana Cavalcante: em lançamento de
shopping na Serra. FOTO: MÔNICA ZORZANELLI.

ZAG. O DJ do The Week
Rio Flávio Lima se apresenta amanhã na Move
Music.

Rafaela Ziviani e Ana
Beatriz Seguchi
convidam para
aniversário de um ano de
seu bistrô, na próxima
terça, na Praia do Canto.
Na ocasião, elas lançarão
um livro com as receitas
mais pedidas do restô.

ZIG. Sueli Chieppe vai reverter parte do valor da venda de suas peças para a Fundação Fé e Alegria, de Vitória.

Noite de autógrafos.
José Luiz Galvêas e Simone Loureiro: prestigiando a
cronista Maria Sanz Martins. FOTO: MÔNICA ZORZANELLI.

DICA DE VIAGEM

PARA CURTIR O FRIOZINHO

ZAG. Flávia Neffa está a
mil por conta dos 25 eventos que organiza somente
neste mês. “O mercado está aquecido por conta do
final de ano, além da grande demanda de eventos
institucionais.”
ZIG. É hoje a 15º edição da
confraternização anual da
Cooperativa de Economia
e Crédito Mútuo dos Servidores Públicos no Estado
do Espírito Santo, no Itamaraty, com cardápio de
Gustavo Corrêa.
ZAG. Carlos Alberto
Marsiglia acaba de montar consultório em Vitória.

Com um clima
ameno e ótimas
opções para curtir
ofrio,asregiõesdaEspanha
surpreendem pela gama de
opções. O sol na Andaluzia

(foto), a neve nos Pirineus e
o céu azul da Catalunha são
bem convidativos. Na Andaluzia, inclusive, dificilmente a temperatura baixa
dos 10 graus durante o dia.
A linda Valência é outro refúgio quentinho. O local
também possui dezenas de
estações de esqui com ótima infraestrutura e paisagens de tirar o fôlego.

