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VIDA SOCIAL

 O Wagner Machado e Silvio Pires comemoram a homenagem rece-
bida pela Epavi, em Brasília, no evento da Federação Nacional das 
Empresas de Segurança, com o título de Benemérita em Segurança 
Privada Nacional.

 O Uma festa na Leopoldina Juvenil marcou as comemorações pelos 
15 anos do escritório de advocacia TozziniFreire, de Porto Alegre. O 
aniversário da unidade gaúcha vem sendo celebrado desde julho.

 O O Baby Check-in é um aplicativo que conecta pais e mapeia 
diversos locais e eventos com estrutura para levar crianças de até 5 
anos. O lançamento será neste domingo, no shopping Paseo Zona 
Sul.

 O Augusto Stumpf Fernandes inaugura hoje a Scienza Farma, 
farmácia de manipulação localizada na Silva Jardim, 151. A unidade 
dispõe de laboratórios da mais alta tecnologia para produção de 
medicamentos.

múltiplas

FOTOS FREDY VIEIRA/JC

Os anfitriões Flávia 
Sffair, Paulo Pedroso 

e Larissa Ughini 

Simone Gobbi e 
Everton Viezzer no 
elegante evento

Márcio Verza e Luiza 
Ledur no lançamento 

do anuário Elite Design

EQUIPE GABRIEL RAIZER/DIVULGAÇÃO/JC

Leonardo Dieter, 
Luana Rieder, Natalia 

Nantal e Vitoria 
Rodrigues são os 

finalistas gaúchos

O Rambla foi o ce-
nário da etapa gaúcha 
do concurso The Look 
Of The Year 2015, 
promovido pela Joy 
Model Management. 
Dos 100 candidatos 
inscritos, foram sele-
cionados quatro para 
a grande final, que 
acontece amanhã, em 
São Paulo. As vence-
doras são Luana Rie-
der, 15 anos, de Porto 
Alegre; Natalia Nan-
tal, 17 anos, de Igreji-
nha; e Vitoria Rodri-
gues, de 16 anos, de 
Gravataí. O vencedor 
masculino foi Leonar-
do Dieter, 17 anos, de 
Novo Hamburgo.

Look A agência de viagem OP Turismo completa 40 anos em 2015. E, 
para fechar o ano, promoverá um dia de programação intensa com 
convidados inspiradores, que vivem o mundo intensamente, compar-
tilhando suas histórias de viagem. O encontro acontece neste sábado, 
das 11h às 17h, no Bar do Gomes, na rua Fernando Gomes, 62, local 
que foi sede da agência por quase 20 anos.

Quarentona

Leonardo Barbo-
za está promovendo 
um grande leilão de 
artes e antiguidades, 
no dia 9 de dezembro, 
no seu antiquário na 
rua Fernando Gomes, 
no Centro Histórico. 
As peças serão apre-
goadas pelo leiloeiro 
Marcelo Soares. Entre 
os destaques está uma 
banheira do século 
XVIII feita com már-
more italiano, numa 
pedra só. Uma peça 
para colecionador.

Leilão

Será neste sábado o 
jantar e baile come-
morativos ao 74º ani-
versário do Clube dos 
Jangadeiros, no belo 
cenário da sede da 
Ilha. A celebração de 
um dos mais tradicio-
nais clubes náuticos 
do País, dono de 110 
títulos de Campeão 
Brasileiro, vai reunir 
convidados, ao som de 
DJ, com hits dos anos 
1980. O evento será 
acompanhado pela 
tradicional regata de 
aniversário, no sábado 
e no domingo.

Jangadeiros

Elite design
Foi muito prestigiada a noite de black-tie promovida 

por Flavia Sffair e Paulo Pedroso para o lançamento do 
catálogo Elite Design-Gold Edition, comemorando os 10 
anos da publicação, no Centro de Eventos do Plaza São 
Rafael. Uma das atrações do evento foi um show que 
contou a trajetória de uma década do anuário. O livro 
deste ano reúne 65 escritórios, com 90 arquitetos. A pro-
gramação também incluiu uma sessão de autógrafos, 
ontem, na loja Todeschini POA.

Lídia Maciel e 
Felipe Moraes no 
Plaza São Rafael


