VITÓRIA, ES, SEGUNDA-FEIRA, 12 DE DEZEMBRO DE 2011 ATRIBUNA

AT2

PAULO OCTAVIO

COM A COLABORAÇÃO DE: Larissa Altoé

Vitrine

po@redetribuna.com.br
FOTOS: GUSTAVO FORATTINI/AT

Ressonância em 3D

OS CANTORES capixabas de
música afro Chryso Rocha, Mário Ruy, Paulo Sodré e Amélia
Barreto seguiram na última sexta-feira para uma apresentação
especial em Paris. Eles embarcam esta semana para Togo, na
África, onde ficam até o dia 24.

A ressonância magnética já é usada no diagnóstico de inúmeras
doenças, mas o futuro promete
grandes avanços.
Médicos britânicos testaram um
novo exame que produz imagens do
feto na barriga da mãe em 3D. “Ele
vai permitir melhores diagnósticos
de problemas no cérebro e deformidades que podem levar à paralisia
cerebral ou ao autismo”, explicou o
radiologista Amphilophio de Oliveira Junior.

Beatriz Seguchi recebem convidados amanhã, na Praia do Canto. Elas vão apresentar um livro
com as melhores receitas criadas no último ano.

***

FALTANDO poucas semanas

***

RAFAELA Ziviani e a Chef Ana

***

Quatro erros graves
Um estudo divulgado na última
quarta-feira mostrou que 40% dos
casos de câncer no Reino Unido poderiam ser evitados se os pacientes
não fumassem, não fossem alcóolatras, tivessem uma alimentação saudável e cuidassem do peso.
Somente em 2010, os quatro fatores provocaram mais de 106 mil casos de tumores malignos por lá - e o
fumo é o mais perigoso dos hábitos.

para a chegada do bom velhinho,
a casa merece um toque especial. Jacyara de Barros, que se
dedica aos aromas e artigos de
decoração, conta que a noite de
Natal deve ter velas em formato
de estrela, árvore e o próprio Papai Noel. Os tons de vermelho,
verde e dourado são sempre
bem-vindos.

JULIANA MAGALHÃES, Renata Rosa, Bernadete Bragatto, Adriana
Leal e Paola Borges em festa que comemorou a proximidade do verão
ELAS ADORAM
moda e não
perdem um bom
evento: Chris
Moraes e
Suellen
Decottignies

***

Lentes coloridas As antenadas já devem ter visto a novidade
pelos blogs de moda mundo afora, mas agora as lentes coloridas em óculos escuros - ganharam as ruas. As ex-panicats Lizzi Benites e Dani Bolina foram fotografadas na semana passada usando
as lentes nos tons pink e azul. Fica, no mínimo, ousado.

***

A CAPIXABA Janine Pretti foi
uma das vencedoras do concurso “O Melhor Brigadeiro do Brasil”, realizado pela Nestlé.

***

OS ARTISTAS plásticos Marcio
Antonelli e Celso Adolfo criaram
uma árvore feita com cerca de 50
peças de cerâmica para a academia Razões do Corpo. A venda
das peças vai gerar renda para a
Sociedade de Assistência à Velhice Desamparada de Vitória e
para a Casa Sagrada Família.

ALEXANDRE BRAGA entre Rinaldo e Marlos
Resende em recente festa de casamento

Dose dupla

Quem disse?

Eva e Tomate vão animar a galera na
Pedreira, em Guarapari, no dia 7 de janeiro, em apresentação exclusiva em
cima do trio elétrico. A festa terá início às 16 horas e já tem gente de fora
do Estado procurando ingresso.

“Agora, pelo menos o jantar com os meus filhos está
garantido”. Da jornalista Fátima Bernardes sobre a mudança em sua vida profissional.

***

Você sabia?

Homens mais vaidosos
A venda de cosméticos para a pele cresceu 24,11% no último ano e representa
27,44% a mais no faturamento das drogarias, segundo pesquisa da Abrafarma.
Fernanda Itaboraí explica que o consumo masculino desses produtos também
aumentou. E em 27%. “O que mais incomoda e eles - cerca de 60% - é a pele oleosa. Por isso, compram maciçamente produtos adstringentes para tratar o quadro”,
disse.

EM FESTA ANIMADA Andressa Paes, Fabiola Jabour e Claudia Colodetti

“No pico do monte Sinai fica o mosteiro da Transfiguração, conhecido como mosteiro de Santa Catarina. O
edifício foi construído no século 4º por um imperador bizantino para marcar o local
onde a sarça ardente apareceu para Moisés”. Do livro
“As melhores viagens do
mundo”, de Craig Doyle.

***

O GRUPO Dadalto está com
uma campanha diferente neste
Natal: foram montados varais
com nomes de crianças de instituições indicadas pela Fundação
do próprio Grupo, a Fead, para
que os colaboradores montem
kits para presentear.

***

OTACÍLIO Coser Filho e Clóvis
Vieira, respectivamente presidente e diretor-executivo da Câmara de Comércio Americana do
Estado (AmCham-ES), reúnem
os diretores da instituição hoje,
em um Happy Hour no restaurante Taurus, na Praia do Canto,
para estruturar o planejamento
das ações para 2012.
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