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A modelo cuiabana 
Lorena Guimarães

Arthur Passos

O charme de Marilene Campos, Cleber 
Clemente e Jaqueline Campos de Miranda Fernandes

Robson Silva

A socialite Luciana Gambele e seus filhos
estão em Miami, onde aproveitam para aprimorar o
inglês e curtir momentos em família. E para passar
mais tempo juntos, pretendem circular pela costa
leste e pela badalada Califórnia.

Aniversariou esta semana a colunável Silvana
Miranda, que ganhou uma comemoração íntima do
apaixonado Branco Miranda. Um jantar belíssimo a luz de
velas foi o ponto alto da noite. 

Contamos o milagre mas esquecemos do
santo, a incrível arquitetura da ante-sala da Lélis
peixaria, foi assinada pelo arquiteto Marcelo
Empaminondas, que deu um toque de bom gosto de
modernidade ao
local. Chamando a
atenção de todos
que passam pela
peixaria. 

O casal
Aline e Giovani
Cresponi da alta
sociedade de
Primavera do Leste,
como todos os

milionários do país, estão curtindo férias em jurerê
internacional, floripa. Onde estão os metros quadrados
mais badalados do Brasil. Para desfrutar os bons
momentos o casal conta com a companhia das duas filhas
e grupo de amigos.

Prometem dar um toque de glamour no
camarote vip dos Garanhões da Madrugada as belas
madrinhas, Ana Pinheiro, Ana Vitória, Ariadne
Padilha, Cibele Nogueira, Elis Regina, Evelin Duarte,
Flávia Helena, Isadora Machado, Jéssica Teixeira,
Kammila Sampaio e Lea de Castro, que já estão nos
preparativos para o carnaval de Leverger. O time de
belas se reúne no amanhã para almoço e de tarde
farão poses para lentes em uma sessão de fotos. 

Alta Temporada

Earth Day 2012 em Chapada

Do dia 6 a 8 de setembro. músicos, celebridades, ativistas e artistas
independentes e simpatizantes têm em meio as belezas de Chapada

dos Guimarães, para homenagear o planeta terra. Trata-se do Earth Day, ou
Dia da Terra. Evento que contará com muita música e manifestações culturais
do mundo todo, além despertar a consciência das condições ambientais do
planeta. A DJ inglesa Sheena Bratt é uma das atrações confirmadas, os três
dias de festa serão transmitidos ao vivo para o mundo todo

Balada

ODJ Anderson Noise abre hoje a programação de 2012 do Club Garage. Visto como
criativo e inovador, Noise faz uma parada em sua turnê de vinte e quatro anos de

carreira para agitar as pistas do Garage em noite onde o traje branco é obrigatório. Todo
mundo pronto pra curtir uma White Party? Um prato cheio para fãs da música eletrônica.

Olga Lutosa, o
idealizador do
Earth Day, Rob
Gjerde, a DJ
inglesa Sheena
Bratt e o 
artista plástico
Victor Hugo

Acervo Pessoal

Preparativos

Ocasal Enil e Zeca
Moraes abrem as portas

de sua casa, ao lado do prefeito
de Santo Antônio do Leverger,
Harrisson Ribeiro e a primeira
dama, Marli Ribeiro, para
receber neste domingo esse
jornalista e as madrinhas do
bloco Garanhões da Madrugada
para um almoço com clima de
festa. Com a produção de Gio
Askar, que será responsável
pelas máscaras e fantasias, as
belas prometem arrasar em uma
sessão de fotos onde irão
retratar a folia de momo e
ilustrará as páginas dessa coluna
nos próximos dias.

O empresário
Allan Zanatta

que se lança na
vida política e
partidária em

Várzea Grande
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