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Levando na esportiva

Resoluções de ano novo

“Boto barriga postiça, barba e tudo. Dessa vez não precisei
da barriga postiça (risos).”

“Peço que Deus me dê
fartura e saúde.”

RONALDO FENÔMENO, ex-jogador de futebol, falando sobre quando se fantasia de Papai Noel

GLÓRIA MARIA, apresentadora

Do Barça para ES
O jogador Daniel Alves,
que defende a Seleção
Brasileira e veste a camisa
do Barcelona,
desembarcou na Ilha na
última terça a convite de
um amigo e causou frisson
por aqui. O craque, que
defende o time espanhol
ao lado do capixaba
Maxwell e fica até hoje no
Estado, passeou pelo
Shopping Vitória, jogou
futevôlei na Praia da
Costa e visitou o Iate
Clube e a Triad na Ilha.

E do ES para Paris

Exclusiva para ZZ.
Amphilophio de Oliveira Junior, Libório Mulle Junior, o jogador Daniel Alves e Marcelo
Magnago: em visita do craque do Barça ao Estado na última quarta. FOTO: DIVULGAÇÃO.

Festa.
Débora Veronez e Patrick Ribeiro: em aniversário badalado na
Bacutia, em Guarapari. FOTO: MÔNICA ZORZANELLI.

A Miss Bumbum Brasil, a
capixaba Rosana
Freitas, ganhou fama
internacional. As fotos
dela e da vice do
concurso, Graciella
Carvalho, estão por todo
lado em Paris. Em
janeiro, a bela embarca
para a capital francesa.

ZIG. Glauco Ferrer cumprirá a promessa de ano
novo que contou para ZZ
no réveillon de 2010. Em
tempo: ele vai se aventurar de asa-delta no Rio.
Depois assistirá aos fogos
da virada em Copacabana.

ZAG. Luiza e Ricardo
Goldschimidt curtem a
chegada de 2012 na cobertura de Mauricio Lacerda, na Mata da Praia. Como todos os anos, recebem a visita de conterrâneos mineiros para a festa.

ZAG. Carla Buaiz e Emílio Nemer passam o réveillon na concorrida Festa
do Taípe, em Trancoso.
Quem os acompanha são
os casais Jana e Scandar
Nemer e Fernanda Rabello
e Eduardo Carlette.

ZIG. Hinglyd Fonseca
passa o réveillon na badalada festa particular da
Ciroc, no Rio de Janeiro.

ZIG. Amaro Lima e seu
Midplay animam a festa
do Camping do Siri, em
Marataízes. Sua esposa,
Dani klein, o acompanha.

ZAG. Noite de quarta, no
Taj, os amigos Rodrigo
Guimarães , Everson Barcellos, Fabiana Araujo, Solange Silva, Katia Soares,
Giovana Quiabay, Fernando
Casagrande, Solange Silva,
Rizza Lima e Renata Dario
curtiam o clima de férias.

Moda.
Stella Miranda e Célia Colodetti: conferindo as
tendências do verão 2012. FOTO: MÔNICA ZORZANELLI.

AI, SOCORRO!
Suas dúvidas de etiqueta são publicadas às terças e sextas.

AS AMIGAS SÓ QUEREM
baladas caras. O QUE
FAZER?
Segundo a cerimonialista Roberta Girelli, se
são suas amigas de verdade, você pode conversar e explicar a situação,
porque elas entenderão.
“Isso não quer dizer que
elas não podem frequentar outros lugares e ambientes em que você não
possa ir. No dia em questão, é melhor recusar o

convite, mas, com certeza, os amigos verdadeiros
priorizarão os lugares onde você também poderá
ir. O que não pode é você
se endividar para ir a locais caros. Não vale a pena, e a dor de cabeça depois é muito grande”, indica. “O problema com
orçamento deve andar lado a lado com a transparência”, completa.

