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A Top model Ingrid Tolentino veio diretamente de Hamburgo, onde reside, para rever a família e os amigos nestes dias que antecedem a Páscoa. Antes de
regressar à Europa, a bonitona roubou a cena e atraiu todos os flashes ao lado de Carol Pinto, Mirele Vasconcelos, Camila Lima e Mari Vasconcelos, na Viori

Rodrigo Frota e Bruna Waleska aproveitam os feriados do mês de abril curtindo uma temporada de cultura e lazer no eixo Nova York - St. Barths. Hype!

Fortalezanãopara
naSemanaSanta
Enquanto católicos celebram a Paixão, a Morte
e Ressurreição de Jesus Cristo na Semana Santa, muitos aproveitam o feriadão para viajar.
Pensando em quem resolveu passar o
weekend em Fortaleza, restaurantes, exposições, museus, cinemas, teatro, clubes e praia
são excelentes opções. O Beach Park é a pedida para quem busca diversão com a família. Já
Colosso, Cavalieri Confraria e Moleskine são dicas certeiras para quem procura badalação.

Dias após o casório de Ticiana Pimentel e Paulo Maciel, o prefeito Roberto
Cláudio - no flash com Carol Bezerra - circulou na Cavalieri Confraria

Padrinhos de casamento de Ticiana Pimentel e Paulo Maciel, Ângela e Cleber
Cunha comandavam uma das mesas mais cobiçadas no Espaço L’ Ô 142

Herdeira de Rebeca e Carlos Fujita, Rejane recebeu seu primeiro sacramento, dividindo a pia batismal com o priminho Luigi Ferreira Gomes

Paulo Baquit - no flash com Kátia - recebeu a Comenda da Moda 2017, outorgada pelo Sinditêxtil-CE ao seu pai, o saudoso industrial Alberto Baquit

Como reza a tradição católica, Ticiana Pimentel e Paulo Maciel subiram ao altar do Santuário do Líbano para tornarem-se marido e mulher. Após a tocante
cerimônia, os herdeiros de Maria Helena e Tarcílio Pimentel Filho e de Marta Uchôa e Paulo Maciel, seguiram para o Espaço L’Ô 142, palco da chic recepção

