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Casa Leal
ORÇAMENTO GRÁTIS EM DOMICÍLIO

R. Barata Ribeiro, 681-B
☎ 2255-4810 / 2547-0382

Venda • Conserto • Restauração • Compra
Pulso • Bolso • Parede • Chão • Mesa

Troca-se pulseiras e baterias

A MAIS ANTIGA DO RIO
C O PACABANA

BALÃO INTRAGÁSTRICO
Perca peso de forma saudável
e definitiva, sem dietas, sem cirurgias
ou fórmulas milagrosas. Conheça
o balão intragástrico, um método
endoscópico seguro, que proporciona
perda de peso eficaz.

Contamos ainda com uma equipe multidisciplinar,
auxiliando a reeducação alimentar e maior perda de peso.

DR. FERNANDO TADEU VAZQUEZ
Ligue agora e agende uma consulta:

2548-5641 ou 3738-6020
Endereço: Rua Santa Clara 50, Sala 1022 – Copacabana.E
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Implante, Prótese sobre Implante, Reconstituição das Arcadas em
Porcelana. Tratamentos c/ Sedação ou Anestesia Geral (Âmbito Hospitalar).
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Clareamento a Laser em Sessão Única NOVO ENDEREÇO

Dr. José Ribamar de A. C. Filho
Especialista em Implante e Membro da
Academia Americana de Osseointegração

24H
EMERGÊNCIA

7817-6121

Nelson Freitas. (Ator).

Atendemos
também

em domicílio

Av. N. S. Copacabana nº 978 Subloja 102

3208-3635 / 3208-3943

Pra você que não tem tempo ou tem medo de computador.

AULAS DE INFORMÁTICA PERSONALIZADAS
EM HORÁRIOS FLEXÍVEIS

Venha fazer uma aula grátis!

Tel.: 3816-9008HÁ 10 ANOS NO MERCADO
PRÊMIO TOP OF MIND 2005/2006

Av. N. S. de Copacabana, 680 - Sobreloja
Copacabana Estacionamento para alunos

DÓLAR EURO

Delivery Grátis
2512-9927
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Cartão Visa Travel Money
Ideal para quem vai estudar

ou trabalhar no exterior.
Seja qual for o seu destino.
Seja qual for sua moeda!!

Bacen 90311

Av. Ataulfo de Paiva, 566
Ljs. 202/203 - Leblon

Estacionamento próprio

*Consulte outras moedas

Cobrimos Ofertas

LIGUE - COMPARE - COMPRE

A MAIS ANTIGA DO RIO EM IPANEMA

Relógios e Jóias antigas e novas
Pulseiras e Baterias na hora

Rua Visconde de Pirajá, 281 sblj. 218 - Ipanema

Tels: (21) 2521-0787 / 2522-4046 / 2267-3659 / 9612-3684

ORÇAMENTO GRÁTIS EM DOMICÍLIO

®

www.casalealetictac.com.br

DOS RELÓGIOS

Vende - Conserta - Restaura

Há 13 anos ajudando
a aproximar pessoas

interessantes com critério,
segurança e qualidade.

Tels.: RJ (021) 2249-0349 / SP (011) 3063-3354
www.lunch42.com.br

Venha nos conhecer.
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Rua Barão de Ipanema, 37 Loja - Copacabana
Tel: 2256-9603 / 2236-7159 / 2257-3516

Aproveite a estação e invista em tratamentos para:
• Gordura localizada • Emagrecimento

• Flacidez • Bronzeamento a jato

SALÃO DE CABELEIREIRO UNISSEX COMPLETO
Inclusive com o exclusivo serviço de Alongamento de
Cílios e Sobrancelha de Henna.
Todos os tipos de escova!

É TEMPO DE INVESTIR NA SUA BELEZA

CAPCAPAS PAS PARA SOFÁARA SOFÁ

COPACABANA: Av. N. S. Copacabana, 664 - Lj. 01 - ✆✆ 2548-9572
IPANEMA: Visconde de Pirajá, 221 - Lj. C - ✆✆ 3813-8849

❖ Capas prontas e sob medida
❖ Cortinas

❖ Mantas e Almofadas

CAPCAPAS PAS PARA SOFÁARA SOFÁ

ABALO
SCARLET MOON DE CHEVALIER • abalo@oglobo.com.br

VAIVÉM

Agradou em cheio
Sucesso de público na últi-
ma Copa, na África do Sul, o
Botequim do Rio será mon-
tado pelo governo do estado
em Londres, uma das cida-
des-sedes das Olimpíadas
de 2012. O espaço chamou
atenção em Johannesburgo
por atrair filas quilométricas
— não só de brasileiros.

Na grande área
Editora do “Frommer’s tra-
vel guide”, um dos mais im-
portantes guias de viagens
do mundo, Alexandra de
Vries é uma das presenças
confirmadas no Brite 2011,
em abril, no Cais do Porto.
Aproveitará para atualizar a
edição brasileira do guia,
além de conhecer projetos
dos principais eventos es-
portivos programados no
país. A sexta edição do livro
está prevista para 2012.

Pelo telefone
O convite para Maria Bethânia participar do “Esquenta!”
foi feito pela própria Regina Casé, apresentadora da atra-
ção. Bethânia só pediu para que a gravação acontecesse
depois do dia 12, data em que voltou da Bahia, onde pas-
sou férias. No encontro com Regina, a diva também soltou
a voz, acompanhada por seu maestro, Jaime Alem.

Zero quilômetro
Veterana cantora reconsti-
tuiu o hímen. O assunto não
é tabu para a diva.

Manobras radicais
Oito vezes campeão mun-
dial, o skatista Andy Macdo-
nald virá para o Oi Vert Jam,
em março, no Parque dos Pa-
tins. Também participam do
torneio, o pentacampeão
Sandro Dias e o bicampeão
Bob Burnquist, brasileiro ra-
dicado nos EUA.

Data marcada
Aniversariante do último
sábado, o cantor Martinho
da Vila deixará para cele-
b r a r n o d i a 7 d e m a i o ,
quando será inaugurada,
em Duas Barras, a estátua
em sua homenagem.

Malas prontas
Terminada a temporada de
“A agonia do rei”, Nathalia
Dill segue, em março, para
Amsterdã, onde filma “Paraí-
sos artificiais”, de Marcos
Prado. Viajar é, aliás, algo
que a moça adora. Recém-
chegada de Minas, é só elo-
gios ao Instituto Inhotim.

Sagrado coração
Cada famoso presente à fes-
ta Luz para a Serra, que an-
garia, neste sábado, na Boa-
te Praia, renda para as víti-
mas da Região Serrana flu-
minense, passou pelo crivo
do DJ Jesus Luz. O astro da
noite não ofereceu resistên-
cia a nenhum nome: “Todos
são bem-vindos. Quanto
mais gente, melhor para os
desabrigados.” É isso aí.

Palmas para eles
Um cavaquinho autografado
por Arlindo Cruz, luvas do pi-
loto Cacá Bueno e uma cami-
sa do nosso eterno craque
Tande são alguns dos itens
que serão leiloados, neste sá-
bado, no Portobello Resort &
Safari. O lance, dentro do De-
safio das Estrelas, é em prol
dos desabrigados pelas chu-
vas na Serra.

Banho de lua
Elba Ramalho, André Rio e
Nena Queiroga planejam
luau pós-carnaval. O local
está definido: Trancoso,
no litoral baiano.

Com Christovam de Chevalier

● Olhar estrangeiro: Durante a
estada em Dacar, Senegal, on-
de acompanharam o Fórum
Social Mundial 2011, os jorna-
listas Christina Fuscaldo e Pe-
dro Palmeiro fizeram do site
Tamo Aê! (tamoae.com) um
diário de bordo sobre o estilo
de vida daquele país africano.

● Eletrônico: Rosane Chonchol
comemora: seu livro “O rabino e
o psicanalista” ganhou da Kin-
dleBookBr versão em e-book.

● É hoje: J. Victtor expõe telas
com suas cidades fantásticas na
galeria de Patricia Costa e Silva,
no Cassino Atlântico.

● É hoje 2: O Visage Coiffeur
comemora 24 anos oferecendo
descontos e brigadeiros.

● Ao vivo: Febre no YouTube,
a banda Cone Crew Diretoria
é a atração do “Ondas sono-
ras”, na Oi FM, que Marcos
Bocayúva apresenta, sába-
do, do Arpoador.

● Bem-vinda: Depois de três
anos em São Paulo, a chef
Nanda de Lamare está de
volta ao Gula Gula, fundado
por seu avô Fernando. “Sin-
to-me voltando para casa,
onde continuarei o trabalho
da família”, diz.

Divulgação/Maitê Portella

LAÇOS DE FAMÍLIA: Com 92 primaveras recém-completadas, Elsie Jane Scherer recebe, na
Atlântica, o carinho dos filhotes: os gêmeos Pedro e Paulo, Josué e Sandra Fleck. Felicidades!
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ANTENADAS: Dany Farah, Zizi Magalhães e Regina Martelli,
sumidade quando o assunto é moda, na Loja de Inverno, onde
Regina deu dicas de como arrumar uma mala prática e chique


