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SAÚDE

Os primeiros profissionais catarinenses a
obterem a certificação de especialistas em Low
Carb High Fat / Keto pela Noakes Foundation,
da África do Sul, Mariana Bastian e o médico
Carlos Bastian, pelo segundo ano estão à frente
de seminário que discute os últimos avanços da
Medicina e da Nutrição acerca da dieta, com a
presença de profissionais renomados na área,
tanto do Brasil como do exterior.
O evento está confirmado para os dias 6 e 7
de junho, na ACM – Associação Catarinense de
Mariana Bastian (diretora comunicaçaõ
Medicina, na capital.
e marketing ABLC) e Dr Carlos Bastian
Os ingressos já estão à venda no Sympla.
(médico do aparelho digestivo)

Contato: (48) 9.8413-7808 ou:
emaildacoluna@gmail.com
colunistavalkravchy@gmail.com
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SOCIAL

QUINTA-FEIRA, 13 DE FEVEREIRO DE 2020

BELAS

Thaina Roza e Carolina Andrade,
espalhando beleza e charme,
em dia de sunset temático do
Cafe de La Musique

a

PARA RECORDAR

val kravchychyn/divulgação/ng

Saiu em minha coluna do dia 14 de fevereiro de 2010:

>

val kravchychyn/divulgação/ng

Da esq. para a dir:: Ana Mª Locks Feubak, Janaína de
Campos Coutinho, Eloázia Zulmira de Campos e Maria Ivone
Deschamps Simas, presenças de destaque da sociedade
biguaçuense no aniversario de Janaína Adriano de Barros

CLICK!

Aclici João de
Campos, popular
Pialo, que foi vereador de Biguaçu
por seis legislaturas, na última
segunda-feira,
logo após um dos
seus lanchinhos
da tarde na Panificadora Marilu
(uma das mais
do
tradicionais
Município, fundada em julho de
1983)

Sucesso!

Divulgação Secetul /divulgação/ng

Os atletas Victor Hugo Ivonildo da Silva e Eduardo Lucas
Pedroso, da equipe de Paradesporto de Biguaçu/APAE, na
foto com técnico Fábio Araújo,
fizeram bonito no Circuito Brasil
Loterias Caixa de Atletismo e
Natação, fase regional Rio/Sul.
Eles conquistaram seis
medalhas, sendo duas de ouro
e quatro de prata!
Promovida pelo Comitê
Paralímpico Brasileiro, a competição, considerada uma das
mais importantes do esporte
paralímpico do país, foi realizada em Vitória, no Espírito
Santo.

MURAL

Parabéns da coluna para
os aniversariantes:
Marcos Roberto Kloeppel
(15/02), Ari Carvalho (18/02)
e DaianaWollinger (19/02).
Le Marché Chic

Depois de revelar mais de 400
marcas autorais em 34ª edições em
outras cidades, o projeto Le Marché
Chic, idealizado por Luciana Alberti,
chega pela primeira vez a Florianópolis neste sábado, dia 15, das 17h às
23h, no Multi Open Shopping, no sul
da Ilha.
O evento, com entrada gratuíta,
que destaca o trabalho “handmade”
(feito à mão) de artistas e designers
de diferentes áreas, também conta
com um show do Trio Brasilidades.

17 de feveriro
dia Mundial
do Gato

Para refletir

"As mulheres e os gatos
vão sempre fazer o que
quiserem, e os homens e
os cães deveriam relaxar e
se acostumar com a idéia.”
(Robert A. Heinlein)
Você também pode ter

evensua foto publicada ou seu
a.
un
col
to divulgado nesta
Enviar o material para:
emaildacoluna@gmail.com
Fone: (48) 98413-7808
Redação, revisão, fotografia e
diagramação:Val Kravchychyn

