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Coluna Urbano Salles – 2ª quinzena de junho/2018

Amigas de infância: a administradora financeira Fernanda Lopes (à esq.)

celebrando seu aniversário com a empresária gastronômica Greyce Fernandes

no deck da Pizzeria Milano. A casa reservou espaço para quem quiser assistir

aos jogos da Copa, com direito a petiscos grátis e chopes de categoria (Foto:

Hermann Byron)
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O empresário Ronaldo Daux  está apoiando  uma  possível
candidatura de  Roberto Salum  ao Senado. Deverá ser  o
primeiro suplente da chapa.

Na Holanda

O médico Paulo Zeni acaba de retornar de Amsterdam,
onde participou da Semana Europeia de Reumatologia
junto com outros renomados  profissionais de todo o
mundo. Além da atuação na  medicina,  Zeni é
conhecido na Ilha como colecionador de arte. Dizem que
ninguém tem mais quadros de Rodrigo de Haro do que
ele: cerca de 60, incluindo os últimos pintados pelo
artista antes das suas recentes complicações de saúde.

Talco do bebê

O secretário da Segurança Pública, Alceu Pinto, e a
mulher, Samanta Nicoly, terão um fim de ano  pra lá de
especial. Está prevista para dezembro a chegada da filha
Dominique.

Foi e venceu

Rodrigo Marques, de Florianópolis,  está  se
destacando  cada vez mais  em Nova York com a sua
Marquee Productions.  É dele a direção de mais uma
temporada de  "Let's Broadway!  A New Cabaret Series",
apresentado todo  último domingo de cada mês.  A
produção  estreou em 2015 e, segundo um site local, é
hoje um dos principais e mais celebrados shows de estilo
cabaré do circuito off-Broadway.

Fina moldura

Dona de uma empresa de assessoria comercial com
um  networking  valioso, Christiane Lopes Vieira  está
divulgando e captando clientes  interessados em comprar
o  acervo de arte do pai de Maria Carlota Boabaid
Carvalho, o  saudoso pediatra e escritor Álvaro Cerne  de
Carvalho. Os quadros, de artistas locais,
foram  colecionados ao longo de  50 anos. Contam a
história, costumes e tradições de Florianópolis.

Hemisfério Norte
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