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EDITORIAL
Nossa capa é dedicada a Sabrina Barbosa, de quem vamos
conhecer um pouco de sua intimidade e descobrir que ele é
muito mais que uma badalada colunável.
Conversamos também como Marcos Vilaça, presidente da ABL,
que fala de religião, de família, do seu amor pelas artes e muito
mais.
A nova presidente do Tribunal de Contas do Estado de
Pernambuco, Teresa Dueire, é mais uma personalidade que
nos abre um pouco de sua intimidade. Fala da mulher no poder,
de sistema de cotas, de sua responsabilidade no comando do
órgão de regulação das contas públicas do estado.

Fizemos uma ampla cobertura do carnaval do Recife, cobrindo as
melhores festas como o Baile Municipal, o camarote Skol Recife
Antigo, a Casa da Brahma em Olinda, Casa dos Brincantes,
Baile dos Artistas, além dos destaques da Ocupação Moda
Cultural, o diferencial neste carnaval.
Trazemos aos nossos leitores um pouco dos prazeres da mesa
oferecidos pelos restaurantes Libório e pelo Chez Brigitte.
Em Beleza, Luciana Lócio conta um pouco das novidades da
dermatologia, numa matéria assinada por Taciana Mendonça.
Confira também a inauguração do mais novo espaço de beleza
da cidade: o ‘Merci by Coscardo’.
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Sabrina Barbosa:
muito além de uma colunável

Por Priscila Lopes

Quem lê as colunas sociais da cidade e dia sim,
dia não, observa o nome de Sabrina Barbosa, citado
como presença neste ou naquele evento badalado,
não imagina que ela também ocupa o papel de mãe,
empresária, dona de casa. Muito menos imagina que sua
rotina começa diariamente às 6h da manhã. O sol nem
bem nasceu ainda quando ela já está de pé dando as
primeiras ordens do dia em casa. Acompanha a saída dos
filhos para o colégio, e segue para malhação das 07h às
9h. Afinal, aos 45 anos não é fácil manter esse corpo. O
dia é duro, trabalhando até às 19h, à frente da Madeireira
Amadeu Barbosa, atividade que faz parte de sua rotina
desde os 16 anos. Bacharel em Direito, o sobrenome forte
lhe abriu portas para estágios em grandes escritórios de
advocacia, mas os negócios da família falaram mais alto
e o trabalho jurídico ficou de lado.

Como administradora da empresa familiar, entre
um e outro momento acaba usando seus conhecimentos
do direito privado. Trabalhar cedo não foi novidade na
trajetória de uma herdeira de portugueses. Falando
em seu pai, Amadeu Barbosa, é dele também o título
de ídolo e exemplo empresarial de Sabrina, tanto que
até tatuou a assinatura dele em seu pé. “Meu pai é um
exemplo para mim. Veio de um país europeu para se
aventurar no desconhecido e conquistou o sucesso em
um empreendimento sólido, além de construir uma bela
família com um lindo casamento que dura até hoje.” Os
pais de Sabrina Barbosa farão 50 anos de casados e,
segundo ela, uma estrutura familiar equilibrada é o pilar
fundamental na vida tão conturbada de um empresário.
Nos últimos anos, seu maior desafio foi modernizar
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a madeireira para adequá-la aos tempos atuais. “Estamos
trabalhando sobremaneira com o MDF e isto tem facilitado
bastante os processos. Hoje em dia, os clientes saem de
nossa loja com o produto praticamente pronto, além de
dispor de uma vasta cartela de cores para ser adequada
ao gosto de cada um deles”. Já com relação à madeira,
garante que só a compra certificada: “O trabalho com
madeira é complicado devido ao controle ambiental e os
impostos aplicados sobre a matéria-prima são enormes.
Empresária de sucesso, também se mostrou
uma pessoa de simples convívio e próxima de seus
funcionários e das comunidades as quais sua empresa
ajuda. “Ando tranquilamente nas ruas do Cais José
Mariano no dia a dia e nada acontece comigo porque
todos lá me conhecem e sabem que os ajudo em suas
necessidades. E é uma alegria ver que meus filhos
jogavam bola na infância com crianças que são, hoje,
funcionários da empresa. Ao longo desses anos, foi

construída uma relação de amizade e respeito entre
todos nós”.
Sabrina Barbosa é uma grande mulher, sem
dúvidas. Bem sucedida, à frente dos negócios da família,
mãe de quatro filhos, lida com as mais variadas pessoas
e trata todos sempre com atenção e dedicação. Não
bastante, cuida muito bem de sua aparência e está
sempre deslumbrante. Para a Terra Magazine, revelou
seus segredos de beleza: “Malhação para mim é sagrado.
Malho há anos, uso botox, tenho uma alimentação
saudável. O resto agradeço à genética!” E depois de
um dia duro de trabalho se houver um convite para uma
balada no final do expediente, não deixa de comparecer.
Assim é Sabrina, linda, exuberante, forte. Uma
mulher de mil facetas, assim como a mulher moderna
deve ser.
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Marcos Vilaça:
um pernambucano do mundo

Por Renata Menezes

Sentado na varanda de seu belo apartamento em Boa
Viagem. Foi assim que o Pernambucano de Nazaré da Mata,
Marcos Vilaça recebeu a equipe da Terra Magazine para uma
entrevista exclusiva. O objetivo da conversa é descobrir o lado
mais descontraído deste importante advogado e escritor, seus
gostos pessoais, suas preferências durante o lazer.
Ao chegar ao amplo apartamento de frente para o mar
nos deparamos com diversas obras de arte que decoram as
paredes, o teto, o piso e cada cantinho da casa. “Tudo aqui é
decorado pela minha esposa Maria do Carmo. Cada peça tem
uma história. São resultados de viagens nossas pelo mundo,
presentes e compras pessoais”, declara Marcos.
Durante o bate papo, descobrimos uma paixão que pouca
gente tem conhecimento. Nosso entrevistado é colecionador de
saleiros portugueses. “Tenho mais de 100 saleiros. Tem alguns
especiais com o de Eça de Queiroz e o que ganhei do artista
Romero Brito todo personalizado”, conta.
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Este torcedor do Náutico que divide a vida entre o Recife e
o Rio de Janeiro, nos contou também que para descansar gosta
de ler ciências sociais e biografias. “Já li mais de 20 exemplares
sobre a história de Hitler. Sempre quis saber um pouco mais
sobre quem foi este ‘gênio intelectual do mal’”, descreve ele que
também gosta de poesia e nomes como Fernando Pessoa e
Manuel Bandeira.
O membro da Academia Brasileira de Letras aprecia
música para relaxar. É eclético. “Gosto de música clássica e de
MPB em geral. Ouço muito Gal Costa, Paulinho da Viola, Alceu
e Lenine, da nova geração, gosto da Maria Gadu!”, confessa.
Católico, não frequenta igreja, mas diz que mantém
contato com Deus através de orações e conversas. “Sou devoto
de São Bento. Aprecio a lucidez e a humildade religiosa deste
Santo”.
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No campo da política, apesar de já ter assumido um
cargo no governo executivo, diz que não gosta de militância e
não simpatiza com o sistema de cotas. “Essa história de cotas
para negros, cotas para pobres eu não acho certo, pois, acaba
segregando em grupos a população, que na verdade estão
inseridas no todo, não estão a parte”, explica.
Quanto a ver filmes diz que gosta, mas que tem dedicado
pouco tempo para vê-los ou mesmo ir ao cinema. Entre os
preferidos, os filmes históricos e de ação.
Celular usa, mas no silencioso. “Não gosto do barulho
dos celulares. Fico nervoso. Por isso, deixo no ‘mudo’ e vez por
outra confiro se alguém ligou”, fala.
Exigente com a culinária, conta que anda ‘enjoado’ de
‘comida de panela’. “Carnes, feijão, arroz... Atualmente tenho
preferido saladas, queijos e frutas, coisas mais naturais e menos
condimentadas”, explica.
Quanto aos computadores, diz que usa, mas para o
básico, checar e responder emails e ler o jornal El País que,
segundo Vilaça, é o melhor periódico do mundo! Quanto às
mídias sociais não as utiliza.
E, depois de algumas horas de bate papo, fomos ao ‘tour’
pelas obras de arte. Entre os destaques, nas paredes telas de
Samico, Brennand, Adriana Varejão, Kautica, Beatriz Milhase,
entre outros. Pausa para conferir os saleiros, a cadeira vinda
do Japão, a obra de Goiania e as histórias de cada uma delas.
Depois, nos apresenta sua esposa Maria do Carmo e cheio de
entusiasmo diz que recentemente comemoraram bodas de ouro
e seguem felizes.
Mais um personagem especial, com muita bagagem de
vida, que ao perguntado se sentia que já estava realizado na
vida até aqui, respondeu: “De jeito nenhum! Quem disser que já
fez tudo o que tinha para fazer está enganado. Eu ainda tenho
muito o que aprender e o que ensinar e enquanto vida tiver vou
seguir vivendo”, ressalta este simpático senhor e apaixonado
por Pernambuco, Marcos Vilaça.
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Teresa Duere:

Presidente do Tribunal de Contas de Pernambuco

Ao assumir as funções de Conselheira do Tribunal de
Contas de Pernambuco, há nove anos, Teresa Duere analisou
que seu novo rumo seria o coroamento de quatro décadas de
militância política e profissional. Era o reconhecimento de uma
trajetória sempre reta e dedicada à vida pública. Porém, mais
desafios viriam por aí, a partir da sua posse como presidente do
Tribunal, dia 02 de janeiro.

É pensamento da presidente Teresa Duere que a essência
da democracia, como sistema político, reside na separação e
independência dos poderes fundamentais do Estado, bem como
no seu exercício em nome do povo e por meio de instituições
fortes e maduras. Mais do que um regime político, a democracia
é uma forma de organização da sociedade e de convivência
harmônica dos centros de poder e decisão.

O fato de ser a primeira mulher a assumir o TCE e
também a primeira a ser sua presidente, não tem apenas
um valor simbólico. É a consequência prática da busca pela
igualdade em uma sociedade historicamente comandada, em
todos os setores, pelos homens. A mulher, com sua percepção
mais intuitiva do mundo, pode contribuir para a aplicação mais
equilibrada e reveladora das leis. E Teresa Duere tem este perfil.
O olhar feminino vai fazer toda a diferença.

Segundo ela, no sistema democrático brasileiro, a
obrigação do Poder Executivo em cuidar da administração do
Estado e garantir o cumprimento da lei, não prescinde do Poder
Legislativo que se concretiza na instituição parlamentar. Mas
é incompleta se não existir com um Poder Judiciário também
forte e atuante. O pleno exercício desse poder é um pilar da
democracia.

A nova função como presidente do TCE não a assusta.
Para ela é natural abrir caminhos. Sempre foi patrulhada por
extremismos políticos de todos os matizes. Da militância no
Movimento Cristão Popular, ao lado de Dom Helder Câmara, até
sua última atuação parlamentar. Foi rotulada, à esquerda e à
direita, conforme os interesses do momento. Essas vivências a
ensinaram a ficar sempre à frente do seu tempo.
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Na visão da presidente, o Tribunal de Contas, como
corpo da magistratura intermediária e autônomo face ao
Executivo e Legislativo, tem função fundamental no organismo
constitucional, na medida em que suas atribuições de análise,
revisão, julgamento e treinamento de gestores públicos são
independentes daqueles poderes. Isso lhe confere o atributo
de ter a sua atuação como instrumento de fortalecimento e
aprimoramento da democracia.
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Opinião Presidente Teresa Duere
Sistema de cotas para a mulher política.

Mesmo num momento de plenitude democrática, Teresa
Duere se preocupa com a busca da unanimidade de pensamento,
a manipulação de opiniões, a fraqueza das manifestações de
quem pensa diferente e as eventuais tentativas de ingerências
indevidas. Preocupa-se com as iniciativas que surgem de
“regular a imprensa”, ou até as opiniões equivocadas de que
a atuação dos órgãos de controle e dos Tribunais de Contas
“tolhem o desenvolvimento” e “atrapalham” a ação de governos.
Em última análise, conforme sempre avalia, essas não são
posturas republicanas.
Pernambuco continua dando exemplos para o Brasil.
E isso é motivo de orgulho para a presidente. No TCE, foram
criados instrumentos de controle que previnem dano ao erário,
e que, acolhidos plenamente pelo Executivo, resultam em ações
conjuntas para obtenção da boa aplicação do dinheiro público.
Segundo Duere, o povo clama por ética e honradez. E honra,
ela acredita, é obrigação de qualquer dirigente ou representante
público. Teresa defende a intransigência nos princípios e a
tolerância na convivência. Em complemento a isso, deve ser
incentivada a luta pelo exercício da cidadania e a busca pela
convergência.
Sobre o desenvolvimento do seu trabalho no biênio
2012/2013, Teresa Duere promete não permitir acomodações,
tomando uma postura rigorosa, como de hábito, mas tendo a
humildade que a experiência recomenda. Ela afirma não confundir
discordância com ultimato, nem lealdade com subserviência.
Novos tempos, ela sempre comenta, requerem ousadia e
audácia, mas também paciência e espírito conciliatório. E
promete ser acessível e aberta ao diálogo, mas firme e decidida
na defesa do interesse público e dos objetivos do Tribunal.
Tem em mente que sua gestão buscará encontrar
ferramentas jurídicas que garantam o cumprimento das decisões
do Pleno do TCE. É importante, acredita, que o julgamento
político feito pelas Câmaras de Vereadores, seja respeitado,
conforme determina a Constituição. Entretanto, é fundamental
que os vereadores justifiquem seus votos, revelando as razões
que os levam a rejeitar ou aprovar as contas dos chefes do
executivo. Numa outra linha de ação estratégica, Teresa Duere
mostra que foram criados novos instrumentos para que o
Tribunal se aproxime mais da sociedade. Segundo ela, o povo
precisa conhecer a instituição porque os resultados concretos
das decisões se refletem na vida da população.

Não sou a favor do sistema de cotas em qualquer exemplo:
escolas de nível médio, faculdades. E muito menos na política.
Acho que este espaço tem que ser ocupado de forma natural,
por competência, por trabalho na sua comunidade, município ou
estado. Política deveria ser assim: mostrar a evolução da cultura,
dos costumes, dos tempos e isso se refletir nas urnas. Mas nem
sempre isso é assim. Os currais eleitorais ainda existem, elegendo
quem é numericamente superior, embora nada entenda do mundo
político e, muitas vezes, esteja ali pela ganância, e conveniência, de
uma imunidade parlamentar. E é neste contexto que fica a mulher
política que, na maioria das vezes, chega cheia de sonhos, e já
com uma boa capacidade de administração, que ela conhece de
berço, dentro do seu lar e junto à família. Mas que ela chegue sem
qualquer privilégio. Naturalmente, como resultado de um trabalho
de base.
Resistência e preconceito sobre a mulher.
Resistência e preconceito, mesmo que velados, podem até
existir na empresa privada. Inveja mata em qualquer situação. E
os próprios salários ainda mostram isso: mesmos cargos, com a
mulher recebendo 30% a menos, na maioria dos casos. Mas, no
setor público, é diferente: cargos iguais e salários iguais. A mulher,
no alto escalão, já está se tornando uma constante. Claro que,
numericamente, ainda falta muito. Mas não posso mostrar este
panorama aqui no Tribunal de Contas de Pernambuco, porque sou a
primeira conselheira mulher e a primeira presidente mulher. E não vi,
como não vejo, qualquer preconceito ou resistência. Na presidência,
serão dois anos de normalidade, mas sob uma ótica feminina. Essa
diferença vai aparecer na administração e não vou abrir mão dela.

Quando deputado estadual, Teresa Duere criou a
medalha “Mulheres de Tejucupapo”, por meio da
resolução nº. 560/2001, em homengem às mulheres
guereiras de Pernambuco. Podem ser outorgadas
duas medalhas por ano no dia Internacional da
Mulher, uma para pessoa física e outra para pessoa
jurídica. Dentre as homenageadas, destacamos as
seguintes:
Srª Luzia da Silva, Presidente da Associação das
Mulheres de Tejucupapo; Srª Maria do Socorro
Tenório Vilaça Rodrigues; Srª Desembargadora
Federal Magarida Oliveira Cantarelli.
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A Palavra de Elias: O filme
O Filme A Palavra de Elias é a primeira
produção da empresa pernambucana Anjoluz
filmes. Baseado num texto bíblico que se
encontra no livro de Reis, o filme transporta
para o cotidiano do povo nordestino o
sentimento da passagem do Profeta Elias na
terra.
O desamparo de uma viúva e a
providência divina é uma das cenas mais
emocionantes. Sob a direção de Guilherme
de Almeida Prado e direção de arte do
paulista Luiz Rossi o filme reúne nomes de
profissionais pernambucanos e paulista.
No elenco estão atores consagrados
como Tuca Andrada (Profeta Elias),
Luciano Szafir (Rei Acabe), Oscar Magrini,
Karina Barum e Regina Remencius. Os
pernambucanos Thiago França, José Arilson,
Jones Melo também tiveram participação
importante no filme. Arthur Nóbrega, David
Dantas e Laís Almeida foram os jovens atores
pernambucanos que estrearam no filme e
tiveram desempenho surpreendente

foto: internet
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A equipe de produção formada pelos
pernambucanos Zitah Oliveira (diretora
executiva) e também responsável pela
iniciativa e viabilização do filme;

Anny
Fernandes
(direção
de
produção); Fred Jordão (still); Roberto Yuri
(diretor de fotografia); Figurino de Beto
Normal e Ana Cecília Drumont (primeira
fase), na segunda etapa os assistente de
figurino Paulo Pinheiro e Carolina Leal. A arte
do filme também contou com os assistentes
pernamucanos Gil Kalife e Marcia Nunes. Em
fase de finalização o lançamento do filme está
previsto para 2013, como o primeiro longa
metragem evangélico do Brasil.
A PALAVRA DE ELIAS, retrata numa
linguagem contemporânea a história de um
profeta que marcou gerações. O filme é uma
história de fé, coragem e força divina de um
profeta que desafiou a Rei Acabe no século
IX antes de Cristo para provar que só há um
Deus.
A PALAVRA DE ELIAS um filme para
todos os cristãos, uma história que mostra a
força da palavra de Deus que consola e muda
situações.
BREVE NOS CINEMAS !
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Emoção marca formatura
da 1ª turma de Eventos
da FCAP
Professores Adriana Maia, Leonardo Carvalho,
Marlon Mayer e Andrea Mota também
prestigiaram a solenidade.

A noite de 1º de fevereiro foi marcada
por muita emoção na aula da saudade da 1ª
turma do curso de extensão em Gestão e
Produção de Eventos, mantido pela FCAP/UPE
em parceria com o Instituto Adm&Tec. O evento
aconteceu no auditório da faculdade, reunindo
alunos, professores e coordenadores.
A mesa solene foi formada pelos
professores Arandi Maciel Campelo (diretor da
FCAP), Joatas Lima Filho (diretor do Adm&Tec
e coordenador de extensão da FCAP) e Paulo
Magalhães (idealizador e consultor técnico
do curso). Mayse Cavalcante foi a professora
homenageada, Renato Santana o orador da
turma e Mariana de Nadal, a laureada, ganhou
como honraria atuar como assistente do seu
professor Paulo Magalhães na coordenação de
acessos do camarote do prefeito do Recife no
Galo da Madrugada. A aluna Fátima Magalhães
fez justa homenagem especial ao Profº Paulo
Magalhães, que ficou emocionado com as
palavras de carinho.
¨É um momento ímpar celebrar com
alunos e professores essa nossa primeira
vitória¨, comentou Magalhães. ¨Nossa maior
recompensa é a alegria e a satisfação que
vemos hoje no sorriso de nossos alunos¨, finalizou. O curso aconteceu em 13 módulos. O
calendário da 2ª turma está sendo definido. Os
interessados podem enviar seu curriculum vitae
para plenamidia@uol.com.br.

(81) 3071.1377
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GASTRONOMIA

Filé a Parmegiana Libório

Prazeres da gastronomia:
no Libório tem
“Comida boa é comida simples”. É inspirado nessa
premissa que o proprietário e mentor gastronômico do
Restaurante Libório atua e gerencia o seu negócio em parceria
com a esposa Maria Alice Fernandes. Com experiência na gestão
de estabelecimentos de gastronomia, Marcelo Libório chegou ao
ponto de concluir: o prazer de comer bem e ficar satisfeito não
está relacionado diretamente com o tipo de culinária ou o quão
sofisticada ela é. “Os pequenos prazeres estão em degustar um
prato feito com ingredientes nobres, no tempero certo e em boas
proporções”, avalia o empresário que comanda um negócio de
sucesso, com casa cheia todos os dias. O segredo? “Pratos
elaborados, ingredientes de qualidade em receitas para o dia a
dia e em porções generosas que agradam aos olhos e saciam
a fome”, explica.
O Libório existe há três anos, mas Marcelo começou
bem antes suas atividades. Em 1996, abriu o La Capannina em
Porto de Galinhas. Dois anos depois, mais uma inauguração,
desta vez, em Boa Viagem. Em 2003, a zona norte ganhou sua
primeira filial. Passados seis anos, o empresário se afastou da
sociedade que mantinha esses estabelecimentos e resolveu
abrir o próprio empreendimento. O espaço onde hoje funciona
o Libório foi readequado e mudou de nome. “Desde então,
imprimi uma nova identidade ao meu negócio e tive a idéia de
colocar o meu sobrenome, que é de origem italiana, tudo a ver
com a proposta da casa de ter como carro-chefe as pizzas e os
crepes”, relata.
No Libório, um menu para todos os gostos. São mais de
trinta opções que incluem entradas, pratos à base de carnes,
aves, massas, frutos do mar e saladas, além das consagradas
pizzas e crepes. “Nossa massa é diferenciada. A inspiração vem
da região Sul da Itália, onde as pizzas são servidas com massa
fininha, crocante e leve”, revela.
Na criação do cardápio, Marcelo abusa das experiências
em viagens pelo mundo, além é claro, das pesquisas em livros
especializados. “Na cozinha, chego com uma idéia de um novo
prato e seus ingredientes, mas não sou tecnicamente um chef,
gosto das elaborações e de comer”. Para incrementar o menu,
convidou um dos chefs mais renomados de Pernambuco,
Douglas Van Der Ley, responsável pela criação de pratos mais
sofisticados, de receitas exclusivas, que transformam o simples
em algo inusitado e para paladares exigentes.
É assim que o Restaurante Libório vem conquistando
cada vez mais clientes fieis, graças ao cardápio diversificado,
aos preços acessíveis, à variedade de bebidas da adega que
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Filé Libório

Carré

Bruschetta

Pizza gourmet

Crepe doce

está com nova decoração mais aconchegante, à excelência
no bom atendimento e ao espaço destinado à criançada.
Confira tudo isso neste ambiente refinado e aconchegante.
Você pode descobrir mais e eleger suas preferências.
Serviço:
Libório Restaurante - Avenida Doutor Malaquias, 130 - Aflitos
Funcionamento: Domingo a domingo, das 18h até o último cliente.
Informações: (81) 3426.9719
www.liboriorestaurante.com.br
Fotos: Rafael Medeiros
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Filé ao molho Bernaise

Tatin de Brie e Camembert

Chez Brigitte encanta
os olhos, saliva a boca
e alegra o coração
Com mais de 20 anos dedicados à arte da culinária, a chef
Brigitte Anckaert hoje profissional renomada, começou a tomar
gosto pelas panelas desde muito pequena. Nascida na pequena
cidade belga de Enghien, a 30 quilômetros de Bruxelas, Brigitte
Anckaert teve seus primeiros contatos com o mundo da cozinha
quando a avó e a mãe preparavam os almoços em família. Não
demorou muito para que ela se descobrisse como culinarista
nata e colocasse em prática todo o seu talento herdado dos
parentes.
Neste intervalo até a profissionalização, Brigitte atuou
por 15 anos como comissária de bordo viajando pelo mundo.
Viveu em lugares exóticos como o Irá, Zaire e França. Mas, o
gosto pela cozinha foi mais forte e decidida a mudar de rumo,
resolveu vir ao Brasil. Era o ano de 1986. Um ano depois já
em terras tupiniquins, mais precisamente em Olinda, começou a
trabalhar no restaurante por ela montado numa pousada; depois
trabalhou em Maria Farinha na Vila Maria Farinha com Arturo
Maranhão recebendo tribulações e turistas, na beira mar. Em
1991, se mudou para Candeias onde fez “Tables d’hôtes” na sua
própria casa, na beira mar, recebendo pessoas por reservas; fez
uma semana Gastronômica no antigo hotel Sheraton em 1994,
ano da despedida da Air France no Recife.

Fotos: Eudes Santana

Após 10 anos, retornou para a Bélgica. Mas só ficou por
quatro anos. De volta ao Brasil atuou alguns meses na “Pimenta
Rosa” em Olinda. Foi nesse momento que decidiu montar o seu
restaurante ‘Kwetu’, na sua cidade-paixão, Olinda.
Brigitte é autodidata, aprendeu sozinha, com
dedicação. Durante anos em Pernambuco, atuou em diversos
estabelecimentos sempre imprimindo a sua personalidade aos
menus, pois acha importante que seus pratos tenham a sua
cara, o seu tempero.
A belga Brigitte Anckaert se apaixonou, de fato, pelas
delícias de Pernambuco. Por aqui, ganhou admiradores, fazendo
mágica com ingredientes regionais que descobriu.

Com receitas exclusivas inspiradas na culinária francesa, a
chef belga Brigitte Anckaert comanda seu restaurante como se
fosse sua casa

Criativa, afetuosa, dedicada ao árduo trabalho de
oferecer bem-estar à mesa. Ela precisava de um canto só seu.
Na sua busca, descobriu um casarão antigo da década de 60 no
bairro das Graças, no Recife e em tempo recorde, apenas dois
meses, inaugurou o Chez Brigitte – traduzido para o português,
a Casa de Brigitte, em 2009. Um charmoso espaço, decorado
com flores, velas, quadros e louça personalizada que permitem
um atendimento bem aos moldes da chef: exclusivo, intimista.
“Gosto de ir de mesa em mesa receber meus clientes, saber
o que desejam, indicar pratos e bebidas. Depois volto para
saber o que acharam da comida, críticas e sugestões. Isso é
importante para mim e para que meu trabalho seja consolidado e
reconhecido”, explica.
A especialidade de seu restaurante são os pratos
da cozinha franco-belga, com forte influência das culinárias
indiana e marroquina. Preparando também sugestões de pratos
vietnamitas, couscous marroquino, saladas, aves, frutos do mar,
carnes, massas, entradas diferenciadas e sobremesas. Tudo
regado a um bom vinho ou espumante, sempre com a orientação
da chef que indica o que mais realça e combina com cada pedido.
E tem novidade a partir deste mês de março. os Wafles
chegam ao Recife com exclusividade na Zona Norte através
do Chez Brigitte. Os famosos wafles belgas são ideais para
acompanhar caldas doces e frutas. Sua massa é leve, açucarada
e macia. A chef Brigitte Anckaert passa a servir a iguaria com
duas opções de receitas criadas por ela como calda de frutas
silvestres e chantilly e calda de chocolate quente com sorvete
de creme. Mas, para os clientes há a possibilidade de escolher
quais tipos de ingredientes acompanham o a sobremesa ou
mesmo levar para casa em pacotinhos de quatro unidades, pois
o restaurante também comercializará o produto feito por um
casal de legítimos belgas.
Serviço: Restaurante Chez Brigitte | Rua Esmeraldino Bandeira, 106, Graças
Informações: (81) 3221.4151
Funcionamento: Aberto de segunda a domingo, das 19h às 00h e nos domingos
para almoço, das 12h às 16h
Fotos: Eudes Santana
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Dermatologia
tecnológica a favor
da beleza

Por Taciana Mendonça

A dermatologista Luciana Vianna Locio, brinca sempre
que está na maturidade dermatológica, por já ter 17 anos de
formada pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE),
residências de clínica médica e dermatologia concluídas há
mais de 12 anos pela universidade de Pernambuco (UPE) e
faculdade de medicina da USP (FMUSP), sem contar com os
vários cursos feitos em são paulo pela sociedade brasileira
de dermatologia (SBD) na qual é membro efetivo-especialista,
e pela sociedade brasileira de cirurgia dermatológica (SBCD).
Luciana clinica no recife desde 1999 e participa anualmente de
congressos nacionais e internacionais como os das academias
americana e européia de dermatologia, tendo acumulado
bastante experiência nos vários anos em que trabalhou na equipe
de Dr. Emmanuel frança. Possui ainda um intenso trabalho no
interior de Pernambuco na cidade sertaneja de Petrolina, com a
clínica Dermavale, comandada por ela, e criada para suprir a
crescente demanda por atendimento dermatológico e cirurgias
a laser na região, onde são oferecidos todos os tratamentos
e procedimentos de sua clínica em recife, localizada em boa
viagem.
Dra. Luciana confessa ser uma apaixonada pelos ótimos
resultados obtidos com a combinação de tratamentos a laser,
peelings, preenchimentos e botox. É defensora das técnicas que
proporcionam uma melhora na aparência de forma natural, sem
artificialismo. Para isso, avalia cuidadosamente caso a caso
indicando cada técnica de acordo com a necessidade de cada
paciente. Em suas clínicas, utiliza as tecnologias titan, genesis,
starlux, lightsheer duet, laser fracionado e a radiofrequência.
Titan – infravermelho que atualmente é o mais usado para
combater a flacidez facial, sendo o preferido da maioria dos
dermatologistas.
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Genesis - yag laser que se mostrou excelente para estimular o
colágeno, reduzir poros dilatados e apagar rugas superficiais.
Starlux - plataforma multiuso bastante utilizada no tratamento
de manchas, cicatrizes de acne, estrias e rugas mais profundas.
Lightsheer duet - tecnologia mais moderna e menos dolorosa
de depilação a laser diodo.
Laser fracionado - o co2 laser é o maior aliado no rejuvenescimento
para aqueles casos de grande fotoenvelhecimento facial.
Radiofrequência - bastante utilizada para flacidez em áreas de
pescoço, face e corporais.
Botox - é uma técnica usada para produzir relaxamento muscular
gerando assim diminuição das rugas. Deve ser repetido a cada
4-6 meses.
Preenchimento - é usado para correção de rugas profundas
através da injeção de ácido hialurônico em sulcos e contornos
faciais. Necessita ser repetido a cada 12 meses.
Além de atendimento em dermatologia clínica,
cosmiátrica e cirurgia a laser, sua clínica oferece atendimento
por cirurgia dermatológica, fisioterapeutas, nutricionista e
esteticista, confiante de que a melhora da aparência não se faz
por mera vaidade mas por um imperativo na busca do bem estar.
Serviço:
Clinica Dermatológica Luciana Vianna Locio
Empresarial trade center
Av Cons. Aguiar, 1472 salas 205/206
(81) 3465-3543 / 9631-5053
clinicalucianavlocio@hotmail.com
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Ocupação Moda Cultural:
Um toque de bom gosto
Espaço reuniu mais de 20 estilistas e
designers pernambucanos no Paço
Alfândega
Entre os dias 4 e 17 de fevereiro, a Fundação de Cultura do Recife
promoveu o projeto Ocupação Moda Cultural. O evento aconteceu no
Paço Alfândega, no Bairro do Recife, e contou com desfiles de moda,
além de venda de roupas e acessórios para o carnaval. O espaço foi
patrocinado pela Prefeitura da Cidade.
Abrigado numa área de 900 m², o Ocupação Moda Cultural foi
composto por seis ambientes e seguiu o conceito de “ocupação”. A
ideia era ocupar, de fato, todos os espaços com o que há de mais atual
e vibrante na cena da moda pernambucana. Em todos os locais havia
venda de roupas e acessórios para a folia de Momo e de peças para
serem utilizadas durante todo o ano. Um dos destaques ficou para a
decoração, que agregou ilustrações do artista plástico José Cláudio, um
dos homenageados do carnaval do Recife em 2012.
O objetivo do projeto foi incentivar a produção da arte da moda
do estado, de forma a congregar os realizadores no ciclo da economia
criativa. De acordo com Carol Monteiro, gerente de Moda da Fundação
de Cultura do Recife e idealizadora do projeto, o Ocupação se mostrou
um ponto de encontro da criatividade e um espaço para a realização
de negócios. “Este foi o primeiro ano de um novo projeto que veio para
dar visibilidade à cena local, ao que se produz aqui, além de fomentar
e fortalecer o comércio da moda”, explicou.
Para a presidente da Fundação de Cultura Cidade do Recife,
Luciana Félix, o Ocupação foi uma ação importante, que deu
visibilidade ao trabalho dos estilistas pernambucanos em um período
em que há uma demanda diferente, por conta do Carnaval. “Este ano,
a mudança dos desfiles para o Shopping proporcionou um retorno
maior na comercialização das peças”, comentou.
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Carol Azevedo, Gustavo Silvestre e Lourdinha Oliveira
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Os estilistas e designers que tiveram
espaço garantido foram: Xuruca Pacheco, Jaílson
Marcos, J.OHS para Melk Zda, Gustavo Silvestre,
Walério Araújo, Sérgio Leão, Jack Mugler, Paulinho
Ricardo, Carol Azevedo, Amanda Barcala, Joana
Gatis, Gabi Fonseca, Lady J e Maria Ribeiro. As
grifes Sutil, É Tudo Criações, Calma Monga!, Arena
21, Alinhada, Mimo Calçolas, Psiq, 2 Primas, Acre
e Bota Fé também estavam presentes. Todos os
participantes foram convidados para expor suas
peças sem custos.

Karina Spineli

Dentro da programação, houve quatro
desfiles de moda com foco no carnaval. No dia 7,
a passarela do Paço Alfândega recebeu modelos
que desfilaram 15 modelos de camisas e regatas
femininas e masculinas criados pela designer Bete
Paes, que este ano investiu em ilustrações que
remetem à obra do artista plástico José Cláudio,
como pássaros e frutas da nossa região.
No dia 12, o estilista Walério Araújo,
queridinho de celebridades como Claudia Leitte,
Sabrina Sato, Elke Maravilha e Maria Rita, mostrou
seus modelos de carnaval com direito a muito
brilho, em especial o dourado. Com seu estilo
ousado, criativo e espontâneo, Walério arrancou
aplausos e olhares surpresos do público que
acompanhou o desfile. Dois dias depois, o nome
do Ocupação Moda Cultural foi Gustavo Silvestre,
que apresentou na passarela a coleção Balneário,
com cores vibrantes e estampas geométricas
assinadas pelo também estilista Ad Ferrera. As
criações foram ainda mais valorizadas por joias
de Lourdinha Oliveira. O encerramento da rodada
de desfiles aconteceu no dia 16, com o Coletivo
Ocupação - formado por todos os participantes do
projeto.

Gabriela Fricke - Capa da edição de dezembro/2011

Os atores globais: Paloma Bernardi, Raphael Viana e Giovanna Ewbank

Gustavo Silvestre, Lourdinha Oliveira e Fabiana Pirro
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Recife ganha um novo
empreendimento de
beleza de alto padrão
Sucesso a inauguração do novo espaço de beleza
da cidade: o ‘Merci by Coscardo’ que rolou no dia 25 de
janeiro, no empresarial Wecon VI em Boa Viagem. Os sócios
da empreitada João Marinho, João Coscardo, Dani Moraes
e Renata Barroca receberam clientes, amigos e convidados
que prestigiaram o evento e conferiram de perto as novas
instalações e estrutura do espaço. Com uma equipe de quase
20 profissionais especializados em diferentes segmentos
como coloração, tratamentos químicos e estéticos, cortes,
make e manicure/pedicure, o salão conta ainda com produtos
das melhores marcas internacionais e já está em pleno
funcionamento.
Na equipe do salão, três conceituados profissionais
comandam as bancadas, cada um com especialidades
distintas. João Coscardo é o expert em colorações e cortes,
Francis Barros é quem cuida da maquiagem e Norberto
Souza é mestre das tesouras e tratamentos químicos. Ao
todo, são quase 20 pessoas na equipe, entre recepcionistas
e manicures.
“Este espaço é a concretização de um sonho. Aqui,
tenho liberdade para formar equipe, testar serviços e trabalhar
conforme os meus padrões técnicos. Meus sócios acreditaram
no meu trabalho e histórico de mais de 15 anos e toparam
fazer parte da empreitada. Recife tem sim mercado de alto
padrão no segmento de beleza, por isso, pensamos em cada
detalhe para tornar tudo à altura das nossas clientes”, declara
João Coscardo.
Para o futuro, os planos são de instalar no piso superior
do Merci um espaço exclusivo para as noivas. “Queremos
atender noivas e suas acompanhantes com muitos mimos
e equipamentos especiais. Queremos que elas se sintam a
vontade, por isso, um espaço só para elas”, explica o coiffeur.
Entre os planos do hair stylist, montar uma escola
de beleza no Recife. O coiffeur já ministra cursos e shows
pela L’oreal por todo o Brasil e exterior e pretende colaborar
na formação de jovens talentos com toda a sua bagagem
e didática de ensino. Sua intenção é formar uma cadeia de
profissionais da beleza que poderão ter mais e melhores
chances de serem absorvidos pelo mercado e competir de
igual para igual com as regiões Sul e Sudeste.
Veja alguns nomes que fizeram questão de prestigiar
a inauguração do Merci by Coscardo: Juliana Costa, Dani
Ribeiro e Guilherme Menezes, maquiador Guiggo, Duda
Dubeux, Anna Sarah, Teto Marinho, Allana Marques, entre
outros.
Serviço:
Merci by Coscardo – empresarial Wecon Center VI
Av. Fernando Simões Barbosa, 266, Boa Viagem
(próximo aos antigos cinemas 1, 2, 3 do Shopping Recife).
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fotos: Flávio Alves

Genival Paparazzi

Almir Rouche,
um artista multicultural!

Em sua melhor fase, aos 27 anos de carreira, cantor pernambucano coloca no mercado
fonográfico brasileiro um DVD de alta qualidade, com ênfase na cultura pernambucana
Por Fernando Fagundez

Com 27 anos de carreira, o cantor pernambucano
Almir Rouche está em sua melhor fase. Após um carnaval
com agenda cheia, Almir começa a colher os frutos de seu
novo DVD, um trabalho de alta qualidade, que o coloca
agora em projeção nacional. O DVD está sendo distribuído
para todo o país e foi destaque recentemente no Domingão
do Faustão, na Rede Globo.
O novo trabalho vem com uma superprodução, onde
foi gravado em janeiro de 2011 e lançado recentemente,
com grande festa na sede do Galo da Madrugada. Intitulado
“Evoé Nabuco”, o DVD faz homenagem a Joaquim Nabuco e
traz no repertório muito frevo e música pernambucana, tendo
como roteirista o jornalista Cleodon Coelho.
O DVD contou com participações especiais, dentre
elas; Elba Ramalho, MV Bill, Cezzinha, Arlindo dos 8
Baixos, Beto Ortiz, maestro Spok, João Pinheiro e paraense
Gabi Amarantos, além dos artistas que fazem o Galo da
Madrugada, que prestaram homenagem ao maior bloco
do mundo, são eles: Nena Queiroga, André Rio, Marrom
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Brasileiro, Ed Carlos e Gustavo Travassos. Sem falar da
participação de vários passistas de frevo, maracatus de
baque solto e virado, entre outras manifestações culturais
do nosso carnaval. “Foi um DVD multicultural, com muito
frevo, caboclinho, maracatu, forró e ciranda, e está sendo
divulgado pelo país inteiro”, adianta Almir Rouche, que está
super entusiasmado com os resultados. “Com este trabalho,
divulgamos nossa cultura e música por todo país, levando
nosso trabalho para regiões que até então desconhecem o
frevo e outros ritmos pernambucanos. Damos uma verdadeira
aula de história e cultura, resgatando aWs tradições dos
carnavais de antigamente ao atual, fazendo um passeio por
nossa musicalidade” conta Almir. De acordo com o cantor, o
grande objetivo será criar um produto de referência sobre a
cultura popular pernambucana, de Capiba a Nelson Ferreira,
com o melhor dos discos Evoé Brasil 1, 2 e 3, sucessos de
venda e crítica de Almir Rouche. A homenagem ao saudoso
Joaquim Nabuco vem de várias formas; através de um frevo
canção, de autoria de Almir , além de estampar o nome de
Nabuco no DVD, com informações sobre sua vida e seu
trabalho.

Gustavo Travassos, Nena Queiroga, Andre Rio, Gaby Amarantos, Almir Rouche, João Pinheiro,
Ed Carlos, Maestro Spok, Louro Santos e o filho Victor Santos e Marrom Brasileiro
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Colar em prata, fragmento de pet
reciclado e fibra de buriti;

Foto: Genival Paparazzi

Criado em 2011
homenagem ao ano da Árvore.

55 (81) 9364 0881
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48º BAILE MUNICIPAL DO RECIFE

Homenagem a Alceu Valença e Zé Cláudio

Baile Municipal acontece com
mais glamour do que nunca
Por Paulo Magalhães

Quem passava pela avenida Agamenon Magalhães já
tinha ideia da grandiosidade que seria o 48º Baile Municipal
do Recife, realizado no último dia 11 de fevereiro, no Chevrolet
Hall. A edição deste ano homenageou José Cláudio e Alceu
Valença, que como era de se esperar deu um show a parte.
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Com ingressos esgotados duas semanas antes,
passaram pelo palco da festa Lenine, Samuel Rosa, Elba
Ramalho, Spok Frevo Orquestra e a Orquestra Popular da
Bomba do Hemetério. Os atores Irandir Santos e Hermila
Guedes foram os apresentadores do baile, que em ano eleitoral

mais parecia um palanque pluripartidário.
Caciques de todas as legendas marcaram ponto na festa
e fizeram questão de ver e serem vistos. Se na pista a energia a
corria solta, nos camarotes o lobby mandava ver. O evento contou,
mais uma vez, a competente coordenação executiva de Simone
Figueiredo. Com a renda da festa foram contemplados o Centro
de Reabilitação e Valorização da Criança (Cervac), que atende
aproximadamente 300 menores portadores de necessidades
especiais, e a Associação Pernambucana de Apoio aos Doentes de
Fígado (Apaf).

Janguiê Diniz e Sandra Cristina

Renildo Calheiros e Eveline Amaral

André de Paulo curtiu a festa em família

Augusto Coutinho e Mendonça Filho

Socorro
Vilaça,
Mendonça
Zé Maria
Socorro Vilaça,
Mendonça
FilhoFilho
e Zé eMaria

Taciana Mendonça e Virginia Campos

Sergio Xavier e Ana Claudia Xavier

Joseli Lacerda e Socorro Vilaça

Karina Spinelli e André Brasileiro

Jonaldo Janguiê

Socorro Vilaça e Fátima Rufino

Léa Lucas

Wilma Gomes

Karina Spinelli e Anne
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Fátima Pessoa, Zezo, Maria do Céu e Deborah Kelner

Renildo Calheiros

Eduardo da Fonte

Danilo Cabral

Mendonça Filho
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Renata e Eduardo Campos

Carlos, Henrique, Gil, Agenor, Paulo, Zezo e Marcone

Maria do Céu, Cleodon e Roberta Jungmann

Roberto Lins

Alberto Feitosa e André Correia

Luciana

Baile dos Artistas
foi sucesso de público
O Baile dos Artistas “Descobrindo o Brasil” foi o
tema da 34ª edição da festa mais irreverente da cidade. A
prévia aconteceu no dia 3 de fevereiro e reuniu milhares de
pessoas no Clube Português do Recife, localizado no bairro
dos Aflitos, no Recife. Os foliões fizeram a festa ao som da
Banda Calypso, André Rio, Geraldinho Lins e Cezzinha.
A festa contou também com presenças ilustres
como a humorista Fabiana Karla e o cantor Amado Batista
que foram coroados como rainha e rei da festa. Roberta
Jungmann, jornalista pernambucana foi homenageada
recebendo o título de talismã do baile. O concurso de
fantasias teve dez concorrentes, mas o vencedor foi o artista
“Salário Mínimo”, que participou do concurso fantasiado de
VinaGretchen, em homenagem a cantora Gretchen.
Pelo segundo ano consecutivo o baile foi sucesso
total, tendo como organizadores do evento, Maria do Céu,
Zezo e Fátima Pessoa,

Rodrigo Menezes

João da Costa

Vanusia e Eliana Muller

Fabiana Karla e Chibinha

a Felix e André Brasileiro

Guilherme Uchoa
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Camarote Skol
Recife Antigo 2012
ainda melhor
Por Paulo Magalhães

A expertise em eventos de Carla Bensoussan é algo
que se supera a cada grande evento em que ela realiza com
a assinatura da sua Lead Assessoria. Ponto de encontro de
políticos, artistas e personalidades de todos os segmentos,
o Camarote Skol Recife Antigo foi, mais uma vez, um grande
plus do nosso Carnaval. O PIB pernambucano passou por lá.
Sucesso total, desde a noite de abertura que reuniu todo o
mundo social do Recife, com um super show produzido por
Nena Queiroga, recebendo grandes artistas convidados como
Geraldinho Lins - que se mostrou tão bom de Carnaval, como
no São João, Gerlane Lops, Karina Spinelli, André Rio, Spok,
Luciano Magno e tantos outros nomes. Vale destacar que Xico
de Assis abriu a noite com pérolas do samba.

João Marinho, Dani Moraes e Vladimir Lima

Roberta Jungmann

Yasmina e João Vilaça
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Juliana Lins e Maria do Céu

Guilhermina Guinle

Bárbara Borges

Durante as disputadas noites, cantaram por lá Beto
Barbosa, Emanuelle Araújo, Otto e até Dado Dolabella. A
passagem de atores famosos também foi um quesito a parte.
Rafael Cardoso, Renato Góes, Bárbara Borges, Armando
Babaioff, Luciano Szaffir, Guilhermina Guinle, foram apenas
alguns. As atrações com shows pra lá de animados, decór de
primeira, a bela estrutura do prédio centenário, o mailing que
reuniu só gente que faz, aliados ao profissionalismo da chef
Rafaela Suassuna, do Porto Fino, sempre com comidinhas
dos deuses, dão ao espaço a chancela de mais badalado
camarote do carnaval do Recife.
O que será que vem de novidade em 2013?

Carlos Escobar e Juliana Santos

Carla Bensoussan e Marília Bezerra

Sandra Cristina e Janguiê Diniz

Wolf Maia e Sabrina Barbosa

Gabriel Pensador

Gerlane Lopes, Geraldinho e Luciana Lins

Claudio Barreto e Karol Nogueira

Eduardo e Renata Campos, Joao da Costa,
Karla e Milton Coelho
Fotos: Claudio Barreto e Gleysom Ramos

CASAcomunicacao.com.br

PERNAMBUCANA

TODA

É A NOSSA MÚSICA.
Só em Pernambuco existe um ritmo tão quente que ferve
Tão leve que voa pelos ares
Tão ligeiro que a gente se perde
Só em Pernambuco os tambores falam mais alto
Nosso passo é ritmado
E o coração bate junto com o sopapo
Aqui a roda de ciranda é feita de abraços
O arrasta-pé do dia a dia lembra o coco e o xaxado
É onde o caboclo nunca perde o compasso
E todo mundo vibra com o som do nosso estado.

tvjornal.com.br

Uma
homenagem
da emissora
Pernambucana
Toda à música
Pernambucana
Toda.

Carla Benssoussan, à frente de tudo
por lá, com o marido, Antonio Lavareda
(Fotos Laila Santana)

#pernambucanatoda
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ZEZO, O IMPERADOR,
ABRE ALAS
PARA O CARNAVAL

Camarote do Zezo no
Galo da Madrugada
O folião que optou pelo Camarote do
Zezo no dia do desfile do Galo da Madrugada,
teve muitas alegrias. Isso porque, pôde
desfrutar das atrações por mais um tempinho.
Todos os trios que passavam pela Rua
Imperial, onde estava localizado o camarote,
paravam para reverenciar o carnavalesco
Zezo e sua esposa Fátima Pessoa, que
estavam numa sacada exclusiva no camarote.
Este ano, o camarote completou 17 anos que
esta presente no desfile do Galo. É muito
sucesso!

Camarote Portal do Galo
foi um sucesso
O Camarote Portal do Galo, localizado na Rua Imperial,
foi um sucesso de público. O folião pôde, além dos trios que
passavam em frente ao camarote, dançar ao som da Companhia
do Samba, Banda Rekebra, DJ e Orquestra de Frevo que
estavam dentro do camarote.
O Portal do Galo foi o único camarote comercial
totalmente climatizado. No próximo carnaval, o Portal do Galo
promete!
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Galo Imperial
no sábado de Zé Pereira
O Camarote Galo Imperial foi recorde de público este
ano. Quem esteve por lá, pôde conferir a quantidade de foliões
que estavam no camarote. O local teve um front-stage com visão
privilegiada dos trios elétricos.
O folião ainda pôde dançar ao som das músicas da
Banda Companhia do Samba, DJ e Orquestra de Frevo. Se esse
ano, já foi esse sucesso, quem dirá ano que vem!
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Bob Sinclair no
Carnaval de Olinda
No domingo de momo o frevo abriu alas
para a música eletrônica e o Dj francês Bob Sinclair
-considerado por 2 vezes como o melhor do mundo,
levou uma multidão de gente bonita e bem nascida às
ladeiras históricas de Olinda.
Antonio Bernardi acertou em cheio e transformou
a Casa da Brahma numa das maiores atrações do
carnaval de Olinda. A casa na ladeira do Bonfim
também contou com a animação da Banda Leva e os
meninos de Só Na Marosidade. Bob Sinclair a grande
atração da Casa começou seu show por volta das 14h
e levou a galera ao delírio a tocar os maiores sucessos
que o transformaram nesse ícone que é hoje.
O Sucesso da casa prova de uma vez por todas
que Pernambuco está cada vez mais consolidado como
rota obrigatória dos grandes shows eletrônicos.
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www.contem1g.com.br/

Conceito da Automaquiagem
O conceito dos Cursos de Automaquiagem realizados nas
lojas da Contém 1g está diretamente ligado à proposta da
marca: fazer com que os nossos produtos surpreendam as
consumidoras em qualidade e inovação, além de aumentarem a
autoestima delas com excelentes resultados.
As aulas de automaquiagem são o complemento desse
desafio e a oportunidade que você sempre quis para descobrir
os segredinhos de um look incrível, usando os seus próprios
produtos Contém1g, e o melhor fazendo você mesma.
Assim dá para você arrasar sempre em ocasiões especiais,
em um convite inesperado ou se sentir mais bonita todos os dias.
Conteúdo
Pensando nos diferentes tipos de consumidoras e suas
expectativas, elaboramos 4 tipos de cursos, onde você aprende
desde básico da maquiagem, uma pele perfeita com aspecto
natural, a aplicação correta de cada produto à dicas mais

elaboradas como quais as cores que combinam com você, os
pincéis e seus efeitos específicos, e muitos outros truques para
realçar os pontos fortes do seu rosto.
E o legal é que todos os cursos acompanham apostilas
para você pode lembrar, tirar dúvidas e repetir passo a passo
direitinho tudo que aprendeu com os nossos profissionais.

Equipe Especializada
Nossas vendedoras e vendedores que ministram os Cursos
de Automaquiagem nas lojas também são chamados de “Make
Up Trainers”. Isso porque todos, sem exceção, passam por um
rígido e completo processo de capacitação e de ensinamentos
exclusivos nos Centros de Treinamento da Contém1g, em São
Paulo e no Rio de Janeiro.
Para a Contém1g é muito importante que a sua beleza e
aprendizado estejam nas mãos de profissionais “experts” no
assunto. Aproveite.
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Baile em todos carnavais
animou o Clube Internacional

Foram arrecadados 28 toneladas de alimentos não
perecíveis na terceira edição do baile beneficente “Em
Todos Carnavais”, promovido pelo casal de empresários
Zezo Pessoa e Fátima Pessoa.Esse resultado só foi um
sucesso graças ao empenho realizado todos os anos pela
organização do evento.
Artistas pernambucanos agitaram a festa que
aconteceu no Clube Internacional do Recife. Dentre as
atrações estavam o cantor Almir Rouche, Ed Carlos,
Marrom Brasileiro, André Rio, Gustavo Travassos, Nena
Queiroga, Nonô Germano, Cezzinha, Abissal e Edilza. Todo
o alimento perecível arrecadado foi doado para o Comitê
Estadual da Ação e Cidadania, para o Instituto Artur Vinícius
(IAV) e para a Associação dos Cônjuges dos Magistrados
de Pernambuco (ACMEPE).
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O sucesso do
camarote Bandeirantes

Como todos anos, Marcelo Santos comandou mega camarote da
Bandeirantes Outdoor em plena folia do Galo da Madrugada. Numa área
privilegiada para 200 convidados com a decoração de Romildo Alves, o empresário
recebeu clientes e profissionais de agências de comunicação. Muitos amigos
também bateram ponto no camarote da Bandeirantes. A alegria tomou conta do
espaço que contou com o patrocínio do Whisky Grant’s e o buffet assinado por
Sofia Lins, do La Cuisine. Sem dúvida, um quesito a parte para garantir o sucesso
do camarote.

A Festa Top Folia
Marcelo e Mauro Santos da Bandeirante Mídia Exterior
receberam amigos, parceiros e clientes em fevereiro, no Manhattan
que ficou todo decorado com máscaras, penas e fitas coloridas.
A animação ficou por conta da banda Vates e Violas que
tocou muito frevo com músicas já conhecidas e consagradas do
ritmo pernambucano. Muitos fizeram questão de montar a fantasia
para ir ao evento que teve Buffet by Manhattan e bebidas em geral.
O espaço ainda contou com um maquiador que fazia a
alegria das foliãs com desenhos no rosto e pinturas. Num clima
descontraído, Marcelo Santos fez sorteio de brindes entre os
convidados, agradeceu a presença e prometeu reeditar a festa.
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Pura alegria na
Casa dos Brincantes
A Casa dos Brincantes, na cidade Alta
de Olinda, não deixou a desejar ao receber os
foliões que foram brincar o carnaval no sobe e
desce das ladeiras da cidade. As atrações deste
ano foram a Orquestra Maestro Lima Neto,
Banda Rekebra com participações especiais do
cantor pernambucano Almir Rouche, Gustavo
Travassos, Ed Carlos, dentre outros. O folião não
teve do que reclamar!
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Mansão
Rádio Olinda
agitou as ladeiras
da Cidade Alta
A casa Mansão da Rádio Olinda, criado
pelo carnavalesco Zezo, foi uma das mais
badaladas pelos foliões que foram brincar o
carnaval na cidade. As grandes atrações este
ano foram a Orquestra Maestro Lima Neto,
Banda Rekebra, Companhia do Samba, Bole
Bole, Orquestra de Frevo e participações
especiais: O Rei do Carnaval Almir Rouche,
Gustavo Travassos, Ed Carlos, entre outros.
Os foliões ainda contaram com
massagistas, maquiadores e customização das
camisas na casa. Muita gente bonita apareceu
por lá!
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Arte Solidária
Apoio social da PratadaCasa ao Espaço Maria Helena
Marinho do Movimento Pró-Criança.
A arte influencia na formação de um indivíduo, contexto
que não pode ser negado, quando apresenta resultado eficaz
na sociedade. Como expressão singular, a arte identifica as
aptidões de cada um, e assim revela um ser humano melhor.
Essa é a causa abraçada pelo Espaço Maria Helena Marinho
do Movimento Pró – Criança -EMHM-MPC. Instituição sem
fins lucrativos que desenvolve atividades de arte-educação
com crianças, adolescentes e jovens, como forma de inclusão
social com objetivo de despertar a esperança perdida em
comunidades carentes da Região Metropolitana do Recife.

Danielle Ribeiro

Liliane e Camila Cavalcanti

Andréa Albuquerque e Wania Coutinho

Sandra Janguiê

João Marinho

Lana Valentim

Sheila Carneiro, Graça Araújo, Paulo Azul,
Leila e Andréa Albuquerque

Leila Faria e filha

Artur Tigre

Roberta Fernandes

Leidyane Vasconcelos
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O espaço tem capacidade para atender até 200 alunos.
A sede do EMHM-MPC está localizada em um prédio de
reconhecido valor histórico. O historiador e presidente
do Instituto Arqueológico Histórico e Geográfico, o
pernambucano José Luiz Mota, identificou-o como sendo
o único prédio, comprovado cartograficamente, do período
holandês de colonização no Recife.
A busca por valores perdidos, a falta de estrutura e
condições familiares, trouxe às comunidades carentes da
nossa região uma oportunidade real, através do uso da arte.
Como um dos elementos essenciais na vida, a música está
sendo usada para envolver e desenvolver a criatividade dos
que integram o Espaço Maria Helena Marinho- Pró Criança,
como, aliás, já defendia e dizia o grande filósofo Friedrich
Nietzsche que “sem música a vida seria um erro”.

Acreditando nesta concepção e no trabalho sério do
Espaço Maria Helena Marinho – Pró Criança, a PratadaCasa
marca de fitness e Sport wear de Pernambuco resolveu
apoiar, criando roupas e estimulando o trabalho artístico
dos integrantes do referido programa. Assim, denominado
de Arte Solidária é o engajamento da PratadaCasa neste
movimento social, através da utilização de desenhos de
crianças em suas estampas com desenvolvimento de peças
específicas que revertem parte de sua vendagem para esta
entidade.
Várias pessoas estiveram envolvidas nesta campanha,
participando do evento e dando apoio, mas em especial: A
PratadaCasa, A Carneiro Home, Terra Magazine, Andréa
Albuquerque, Paulo Azul, Sheila Carneiro e Cláudio Barreto.

A efetivação desta ideologia dá-se através de cursos de
percussão, canto e violino e teoria musical, além de atividades
de arte e dança, orientadas pela companhia Andarilho, e
pela orquestra sinfônica do Movimento Pró Criança. Cada
curso possui um programa específico integrado às ações
diárias em favorecimento de 49 comunidades da região
metropolitana do Recife.

Renato Valadares

Graça Araújo

Lídia Barros

Rhaldney Santos

André Rio

Cynthia Lira

Miguel Braga

Luzielle Vasconcelos

Marcos Sales

Léo Agra

André Dantas

Isnaldo Braga

Claudio Barreto e João Marinho

