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Amanhã (4), as jornalistas Ruthiene Bindá e Lídia Ferreira 
trocarão de idade. Os cumprimentos da coluna. 

Ele prefere o game como entretenimento, André Luis 
da Paixão e Silva Filho –o Derpinho –, vai ser cele-
bradíssimo na próxima terça-feira (10), com jantar, no 
casarão do Conjunto Tiradentes, o talentoso gamer 
comemorará mais um niver. 

A Mameg convida para conferir hoje (3), em Sampa, na loja 
de Indianópolis, o Showroom de Natal 2021 e lançamentos de 

coleções de tirar o fôlego das meseiras chiques de plantão. 

A Luxure Sex Shop Manaus só tem a comemorar. A procura 
pelos itens apimentados da loja da rua Peru –amamos 
a coincidência! –no Eldorado subiram bastante durante 
o isolamento. Para sua comodidade, eles fazem atendi-
mento exclusivo dos produtos eróticos por delivery pelo 
WhatsApp: 98483-8486.

A princesa Maria Izabel e o paizão Elvis Chaves vão armar 
um jantarzinho intimista para celebrar a querida Jeane 

Glay, dia 5, no endereço do Vila Gaia.

O indispensável Bell Marques fará live no próximo domingo (8), 
a partir das 16h, para celebrar o Dia dos Pais, dividindo o palco 
com os filhos, Rafa e Pipo Marques. No canal do YouTube do 
cantor (/oficialbellmarques).

A agenda online segue com Zeca Pagodinho: ele, fará um show 
especial de Dia dos Pais, no dia 8, às 17h, no YouTube da Re-
serva. O cantor estrela a campanha “O Melhor de Mim é Você”, 
que celebra a diversidade entre as relações de pais e filhos.

Com o objetivo de contribuir para a imunização 
da população, o Millennium Shopping será um 
dos pontos estratégicos de vacinação contra o 
vírus Influenza A (H1N1), amanhã (4), das 10h 
às 15h. A ação é voltada para o público em geral 
e irá acontecer próximo à entrada pela avenida 
Constantino Nery. “Para contribuir para a saúde 
e bem-estar dos amazonenses, o Millennium 
Shopping sempre estará de portas abertas”, 
destacou a coordenadora de marketing do cen-
tro de compras, Elizandra Xavier. Segundo a 

enfermeira da Secretaria Municipal de Saúde, 
Selly Monteiro, a Campanha de Vacinação contra 
a Gripe foi ampliada e a população em geral já 
pode se imunizar, basta ter em mãos o cartão 
de vacinação.

O CETI (Centro Educacional de Tempo Integral 
(CETI) Elisa Bessa Freire e a Casa Mamãe Mar-
garida receberam, cerca de dez mil absorventes 
higiênicos por meio da campanha “Adote Um 
Ciclo”. A ação é uma iniciativa do Instituto Educa-
doras do Brasil (Ela), que desde o dia 7 de junho 
tem mobilizado todo o Brasil. No Amazonas, a 
representação regional do instituto é encabeçada 
pela educadora Nelly Falcão, que prorrogou a 
campanha até o fim de setembro.

Líder no segmento farmacêutico do Norte, 
o Grupo Tapajós está investindo em um sis-
tema que permite a digitalização de todas as 
suas operações no atacado, responsável por 
cerca de 40% do faturamento da companhia.  
Para garantir o agendamento dos produtos 
adquiridos e programados, a Distribuidora 
Tapajós automatizou o sistema de agenda-
mento e promoveu uma revisão processual. 
A decisão garantiu melhora de 52% no nível 
de serviço de recebimento de cargas e a 
empresa passou a monitorar em tempo real 

os recebimentos nos seus centros de distri-
buição em Manaus (AM), Belém (PA), Boa 

Vista (RR), e Porto Velho (RO).

Doar é um ato de amor, prin-
cipalmente em tempos difíceis: 
pensando assim a coluna vai arre-
cadar brinquedos para serem doa-
dos no próximo Dia das Crianças, 
fazendo a alegria dos bambinos 
que vivem nas instituições Casa 
da Criança e Casa Vhida. Que tal 
engrossar esse mutirão de soli-
dariedade? Junte um grupo de 

amigos para contribuir também 
com cestas básicas para levarmos 

aos menos afortunados.
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A Mostra Substância 2021, assinada pelos mais interessantes arquitetos e 
designers de interiores da capital amazonense, deu o tom de sucesso aos am-
bientes que esbanjam elegância, luxo e modernidade ao tão esperado evento da 
D’Casa Home Decor, no Vieiralves. Veja na Galeria de fotos quem passou por lá.

A anfitriã 
Simone 

Haddad, o 
sucesso dessa 
mulher empre-

endedora é tão 
grande que faz 
dela uma pes-
soa admirável 
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