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No tapete vermelho
As exibições do 18º Vitória Cine
Vídeo Itinerante (cinema móvel)
vão ter até tapete vermelho para
receber os expectadores nos munícipios de norte a sul do litoral capixaba.
A mostra de curtas-metragens
vai viajar o litoral do Estado entre
os dias 25 de janeiro e 12 de fevereiro.
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Contra o açúcar

Plástica no verão
Ao contrário do que muita gente
pensa, as cirurgias plásticas também
estão em alta no verão. Isso porque a
época é uma boa opção para os estudantes, professores e pessoas que estão de férias.
Segundo o cirurgião plástico Ariosto
Santos, a procura aumenta de 13% para 30%. “Os adolescentes fazem ginecomastia - redução de mama masculina - e orelha de abano para voltarem
ao colégio sem o ‘problema’”, disse.

ELES VIERAM DO RECIFE especialmente para conhecer o Multiplace Mais e ficaram encantados com o espaço... e
com as capixabas: Rafael e Ricardo Pedrosa, Lucas do O e João Victor Vieira
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Castello em
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que reuniu
lindas mulheres
da sociedade
capixaba

A Prefeitura de Nova Iorque retomou a campanha antiobesidade cerca de 57% dos novaiorquinos
estão acima do peso ou são obesos
- e colou cartazes no metrô que exibem um diabético com a perna amputada pelo consumo excessivo de
refrigerantes.
Detalhe: nos EUA, o tamanho das
embalagens de bebidas duplicou
nas últimas cinco décadas e a porção de batatas fritas também. Um
perigo para a saúde!

“Missa” aos domingos
Sabe aquele papo de que seus amigos nunca te chamam para ir à missa?
O Royal Club promete mudar essa história.
Pela primeira vez em Vitória, a Missa - Movimento dos Interessados em
Sacudir a Sua Alma – promete levar
uma turma de “fiéis” para a pista de
dança do clube nos próximos quatro
domingos. A festa carioca, que é sucesso absoluto em vários locais do
País como São Paulo, Brasília, Salvador, Angra e Jurerê internacional,
apresenta uma irreverente mistura
musical, incluindo ritmos que vão do
house ao axé. Vai bombar!

CLAUDIA E CAROL Monteiro, ao lado da amiga Rafaela Lacerda, em
noite agitada em Guarapari

Um bom número para
a saúde
A automedicação no Brasil é
uma questão cultural, segundo
a Organização Mundial de Saúde (OMS).
Os esforços para conscientizar a população quanto ao problema parecem estar dando resultado, segundo Fernanda Itaboraí. Em algumas farmácias do
Estado, cresceu o consumo de
não medicamentos (58,22%) e
caiu a compra de remédios
(41,78%).
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Um help da ressonância
Entrevistas e observações de
comportamento utilizados para
identificar o autismo vão ganhar
um importante aliado na definição
deste complexo diagnóstico.
Segundo o médico Amphilóphio
de Oliveira Junior, a ressonância

JULIANA Leão e Palmyra Zanotti em recente coquetel na Ilha

magnética poderá, em breve, ajudar
nesse processo. “Vai ser possível
identificar áreas onde os hemisférios esquerdo e direito do cérebro de
pessoas com autismo não se comunicam adequadamente. É um verdadeiro avanço”, antecipou.
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