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ALINE RISCADO LINDA E NUA

Com participação de:

MARIANA MORAIS

Aline Riscado resolveu ampliar seus horizontes no mundo dos negócios. A apresentadora e modelo virou
empresária está lançando uma coleção de joias e adivinha quem é a garota-propaganda do empreendimento? Ela mesma. Aline fez um ensaio sensual e até posou linda, leve e nua para Conexão Aline Riscado. “É uma linha inspirada nas minhas tattoos e na natureza com toda sua abundância”, diz.

mariana.morais@odia.com.br

ANA CORA LIMA

ana.lima@odia.com.br

REPRODUÇÃO INTERNET

n e-mail: fabia.oliveira@odia.com.br n site: https://odia.ig.com.br/colunas/fabia-oliveira

RESTAURANTE DE FERNANDA GENTIL
ENCERRAS AS ATIVIDADES

DIVULGAÇÃO

Inaugurado em agosto do ano passado, nos moldes do ‘novo normal’ da pandemia de Covid-19, o
restaurante japonês Sushi das Artes, que tem como sócia a apresentadora Fernanda Gentil, da TV
Globo, encerrou as atividades recentemente. A coluna lamenta informar que a estrutura do estabelecimento já começou a ser demolida, como mostra esta imagem que um amigo da coluna registrou
na manhã de ontem. Localizado na Barra da Tijuca, o empreendimento culinário proporcionava ao
consumidor a degustação dos pratos em tendas isoladas para evitar aglomeração. Mas para ter tal
experiência, os clientes deixavam quase o valor de um rim para pagar a conta. A ideia era bacana,
mas o preço certamente afugentou a freguesia. Tempos de crise, né?

COBERTURA À VENDA

TIERRY

O apartamento que Rafa Kalimann morava quando estava em São
Paulo foi colocado à venda. A cobertura, localizada no bairro Jardins,
área nobre da capital paulista, possui 190 metros quadrados e pode
ser adquirida pela bagatela de R$ 4 milhões. Mas estejam cientes que
está sendo pedido R$ 1 milhão de entrada e que o valor do condomínio
é de R$ 1,9 mil. O imóvel era alugado por Rafa. Ele conta com três dormitórios, sendo um suíte e duas vagas de garagem. Atualmente Rafa
Kalimann mora em uma mansão no Rio de Janeiro, onde está a trabalho
pela Globo.

SAMUEL MELIM

POR AÍ
N O Sesc RJ rea-

liza este mês o
‘Desafio Game
Sesc’, uma gincana virtual que
que vai mobilizar
os fãs de jogos
eletrônicos do
estado. Serão 30
dias ininterruptos de desafios
on-line. Para participar, o jogador
deve seguir o
perfil da gincana
no Instagram
(@desafiogamesesc), onde
serão publicadas
as regras e todos
os detalhes da
competição.

DIA ROMÂNTICO
Na última quinta-feira, a cantora Gabi Martins celebrou os 32 anos do cantor Tierry, com quem namora
desde o final do ano passado. A morena contratou um
almoço íntimo idealizado por ela e executado pelo
chefe Marcelo Assakawa.
Seguindo as comemorações, eles fecharam a noite
em um motel de luxo, em São Paulo, com decoração
feita com pétalas, balões e surpresas, com trilha
sonora de uma canção composta e gravada por ela
especialmente para a data. A música tem o nome do
amado, ‘Tierry’, e serve de termômetro para saber a
quantas anda a relação.

LUCAS LUCCO ABANDONA
FESTA APÓS CAIR EM CILADA

O SEGREDO DA
BOA FORMA
A apresentadora Déborah Albuquerque, participante desta edição do ‘Power
Couple Brasil’ ao lado do marido, Bruno Salomão, é adepta do treino eletrônico
para manter o corpo ultra definido. A eletroestimulação é feita cinco vezes na
semana, com o auxílio do personal e especialista na prática, Rafael Borges.
Déborah atualmente ostenta uma forma impecável com 64cm de cintura.

Lucas Lucco caiu em uma cilada na noite da última quinta-feira. O cantor
esteve no famoso condomínio Tamboré 2, em São Paulo, onde moram
muitas celebridades, achando que estava indo ao local para uma reunião de trabalho com alguns empresários. No entanto, chegando lá, ele
notou que se tratava de uma festa com aglomeração.
Era uma evento com DJ, bolo e até salgadinhos. O cantor ficou indignado
por ter sido enganado e rapidamente deu as costas e foi embora: “Obviamente ele não ficou e não estava de acordo. Ele jamais iria compactuar
com aglomeração no meio de uma pandemia. Era uma cilada”, afirma
a assessoria do artista.

