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LISETTE GUERRA

Assista a Gasparotto de segunda a sexta-feira,
às 18h, no "Pampa Boa Noite", no canal 4.

O chef
Alexandre
Favero dando
os retoques
finais ao
fricassê de
cordeiro,
prato diverso
e muito
elogiado pelo
sabor e
tempero,
preparado
para o
encontro da
Confraria do
Bem, no
Sharin, onde
Cristina
Piccoli
recebia os
convidados
para a noite
de boa mesa.

Rodrigo
Baldissarela
posou para
Lisette Guerra
com o
pequeno
Pietro, na foto
com apenas
seis dias. Esta
é uma das
imagens que
mais têm
chamado
atenção na
mostra
“Pai/Mãe”, cujo
vernissage no
final da tarde
de ontem
contou com
muitos nomes
conhecidos
que foram
cumprimentar
a fotógrafa.

Os comentários

Andrea Martins e
Pedro Hoffmann
reuniram os amigos
para celebrar os
seis anos do
Peppo Cucina com o
lançamento do Prato
da Boa Lembrança
2010 e a nova carta
da vinhos da casa.

“Um aspecto essencial
da criatividade é não ter
medo de fracassar.”
Dr. Edwin Land

Cinemascope

Moda & festa

QQ Clarice Innig, cuja traje-

tória foi de persistência
operosa do marketing no
setor da moda, vai encerrar
as atividades de sua Maison-atelier, onde recebeu
muito para drinques e jantares com apresentação de
suas coleções.

QQ O ministro da Defesa,

Nelson Jobim, está
convidando para a posse do
general José Carlos De Nardi,
que assume o cargo de Chefe
do Estado-Maior Conjunto das
Forças Armadas no próximo
dia 6, em Brasília.
Natália Mansur Silveira entre os pais, Simone Mansur
Silveira e Ronaldo Silveira, teve sua primeira valsa no
sábado, durante o categorizado baile de debutantes no
Dunas Clube, em Pelotas. Natália usou modelo assinado pelo
designer Rui, todo com bordados em pintura de agulha e pedrarias.

Palco

QQ Roberto Cordovani dá

Martha e Luiz Carlos Fortuna brindaram com Sônia Rohde Lopes,
que comemorou aniversário no Country Club.

QQ Depois dos brindes no bar do Copacabana Hotel na semana
passada, Pati Leivas estende as comemorações do seu aniversário e hoje reúne os amigos na Wish para celebrar. Aliás, a
casa lembra muito as baladas europeias de Barcelona e Madri,
abrigadas em grandes áreas industriais com toda a infraestrutura disponível. Em tempo: os DJs Tom Keller, Federico Barco e
André Sarate se revezam nas carrapetas durante a noite.

vida à revolucionária
Isadora Duncan na peça
homônima que tem estreia
na noite de hoje, no Teatro
Novo DC. Cordovani,
radicado na Espanha com
a sua Cia. Internacional de
Teatro de Repertório Arte
Livre, é responsável pelo
texto, direção e
interpretação da
montagem, que já foi vista
em Portugal, Espanha e QQ Está marcada para a noite de hoje mais uma edição do projeto
“Tepa 2º Ato”, coordenado por Daniela Carmona e Adriano BaBolívia, além de uma
temporada brasileira em segio. A iniciativa, que reúne dança, fotografia e exibição de curtas, faz parte das comemorações dos 15 anos do teatro-escola.
Belo Horizonte.

DIVULGAÇÃO

QQ A revista “El País Semanal”, encartada na edição de
domingo do jornal espanhol “El País”, circulou com anúncio de página inteira do filme “Lope”, dirigido pelo brasileiro Andrucha Waddington. A fita, que tem como protagonistas Alberto Ammann e Leonor Waltling – mulher do
cantor uruguaio Jorge Drextler –, estreia hoje em toda a
Espanha. Selton Mello e Sonia Braga estão no cast.

HUNTER FOTOGRAFIAS

são
muitos
e os registros policiais não
mentem a respeito dos roubos
de bolsas femininas em
diversos bares e cafés da rua
Padre Chagas. Recentemente,
um jovem casal foi jantar num
dos conhecidos locais e, na
hora de pagar a conta,
constataram que a bolsa dela
havia desaparecido, com talões
de cheque, cartões,
documentos e tudo mais. Os
responsáveis pela casa foram
omissos e os nossos
personagens, constrangidos
pela situação de insegurança
com a falta de ação da equipe
do local, preferiram esquecer o
episódio. Posteriormente,
alertados pelas autoridades,
fizeram o registro do roubo para
facilitar as providências com
relação aos bancos e cartões
de crédito. Na delegacia
procurada, ficaram sabendo
que são muitos os registros de
roubos de bolsas nos
estabelecimentos da região.
Olho vivo com as bolsas.

