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CABO FRIO

A ocupação das terras do município
data do início do século XVI, com a
exploração econômica do pau-brasil.
Registrou-se longo período de lutas
entre portugueses e estrangeiros que
vinham contrabandear a madeira e,
para isso, chegaram até a aliar-se
com os índios tamoios, primeiros
habitantes da região. Em 1615, foi
fundada a cidade de Santa Helena. A
partir de 1616, data da instalação do
município, a cidade passou a
chamar-se Nossa Senhora da
Assunção de Cabo Frio, tendo sido
ponto importante para o desenvolvimento e conquista da parte norte do
território fluminense. O núcleo
urbano prosperou lentamente até fins
do século XIX, baseando-se a
economia na agricultura com mãode-obra escrava, realizada em
grandes latifúndios. A abolição da
escravatura ocasionou o colapso
econômico de que Cabo Frio só se
restabeleceria bem mais tarde, com
o desenvolvimento da indústria do
sal, da pesca e do turismo, e sobretudo a implantação da rodovia e da
estrada de ferro. A ferrovia Niterói Cabo Frio, as melhorias no porto de
Arraial do Cabo e a posterior inauguração da Rodovia Amaral Peixoto
contribuíram para o aumento da produção do sal e para o transporte eficiente até o Rio de Janeiro e outros
importantes centros consumidores
do país. O auge do desenvolvimento
setorial ocorreu na década de 60,
com a instalação de duas grandes
usinas de beneficiamento de sal em
Cabo Frio, e com a construção do
complexo industrial da Cia. Nacional
de Álcalis, no antigo distrito de Arraial
do Cabo, que abriu salinas e passou
a extrair conchas na lagoa para produção de barrilhas. Atualmente,
Cabo Frio é um dos mais importantes
centros turísticos do Rio de Janeiro e
do país, sendo o turismo a sua principal atividade econômica.
RUA DOS BIQUÍNIS A famosa Rua
dos Biquínis, com suas mais de 70
lojas, foi toda restaurada e ganhou

ares de shopping a céu aberto, o
Gamboa Shopping. Com a nova
estrutura, as compras ficaram, com
certeza, mais agradáveis. A rua foi
toda coberta com imensos toldos em
formato de lírios.

Também

ganhou um jardim com
bastante verde, passarelas de
madeira e uma iluminação especial,
para as compras noturnas. Os únicos
carros que estão autorizados a passar pela rua são o do Corpo de
Bombeiros, em caso de acidentes, e
de serviços essenciais. A rua tem a
maior rede de moda praia da América
Latina, sendo até mesmo citada no
Guiness Book.
PRAIA DO PERÓ
Com 7 km de extensão litorânea, a
Praia do Peró caracteriza-se pelos
quiosques à beira mar, nos quais se
pode provar deliciosos peixes e frutos do mar (camarão, lula, mexilhão,
lagosta) entre outros petiscos, acompanhados da tradicional cervejinha.
Esta praia de águas límpidas, com
ondas constantes e temperatura em
torno de 22º C é também procurada
pelos aficionados em pesca de
arremesso, que lá encontram anchovas, tainhas e badejos. Caracterizase ainda pelas dunas de areias finas,
encontradas, principalmente, em seu
extremo esquerdo: as Dunas do
Peró. Faz limite também com a Praia
das Conchas, à direita.
Fonte http://www.carneiro.com.br
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Tecnologia na Produção de Catálogos
• Criação • Editoração • Três estúdios fotográficos para
fotos digitais e convencionais
• Tratamento de imagens • Fotolito • Impressão gráfica própria
Tecnologia na produção de catálogos

Av. Corifeu de Azevedo Marques,1.260 - Butantã - São Paulo - SP • (11) 3723 55 66
www.centraldecatalogos.com.br

INFORME-SE NA RTND® COMO FAZER PARA SUA CIDADE ESTAR NESTA PÁGINA DE TURISMO

by Fátima Gheller

SUZANA PIRES A Atriz de Araguaia
Dia 2709, Suzana Pires deu o primeiro passo para uma
nova aventura. Em "Araguaia", nova novela das 18 horas
da Rede Globo, o público esta vendo essa multifacetada
atriz em um papel bem diferente do que fez em "Caras & Bocas",
quando viveu a "saidinha" Ivonete. No folhetim de Walther Negrão, Suzana
é o total oposto. Em entrevista exclusiva para o Famosidades, a bela e simpática atriz revelou que essa dualidade a agrada, e só enriquece seu currículo. "Tenho ambas [personagens] dentro de mim. Dá uma saudade
enorme, mas você vai deixando-a ir embora", nos contou.
Ainda sobre "Araguaia", ela afirmou que todo o elenco global fez um workshop como preparação para as filmagens. Como lição, os atores aprenderam, por exemplo, a respeitar o rio Araguaia, que é repleto de mistérios. E
nada de se assustar com bichos como arraias e jacarés, não! Suzana declarou que, durante as gravações, eles tiveram toda a segurança disponível.
"Deu tudo certo, pois contamos com o acompanhamento dos Bombeiros do
Estado de Goiás."
Além dessas novidades, a atriz também comentou sobre suas participações
nos trabalhos "Força Tarefa", "Ó, Paí
Ó", "Tropa de Elite", e uma volta às
telonas, com o filme "Casagrande",
ainda em fase de preparação. "Está
em fase de captação e, se tudo correr
bem, filmaremos em 2011", prometeu.
Confira parte da entrevista:
P - Você estreou como Janaína, uma
viúva em “Araguaia”. Para começar,
como foi a preparação para a personagem?
SUZANA - Nesta novela, o nosso diretor, Marcos Shetchman, e a produção
nos proporcionaram um laboratório muito rico, um trabalho de preparação
com a Paloma Riani para que descobríssemos o personagem com calma e
com uma boa base. Além disso, também viajamos à São Felix do Araguaia
antes de começarmos a gravar. A viagem, para mim, foi fundamental para
"encontrar" a Janaína.
P - Você acredita que as mulheres mais recatadas mexem mais com a libido
masculina ou que isso é só conversa?
SUZANA - Acho que o que mexe com a libido masculina é a naturalidade. É
você afirmar a beleza e o jeito que você tem, pois cada mulher tem algo belo
diferente uma da outra. E acredito que quando você está de verdade, é
inevitável que isso seja sensual e chame atenção de alguma forma.
P - Com qual tipo de personagem você se identifica mais: com a recatada ou
com a exuberante?
SUZANA - Com as duas. Tenho ambas dentro de mim [risos]
P - Além de atriz, você é escritora e
autora de quatro peças, “Mulher
S.A.”, “Até Quando”, “Que Mundo É
Esse” e “De Geração Para Geração”.
É difícil conciliar atuação com a escrita?
SUZANA - É agitado! Mas, é assim
que eu gosto, que fico alerta, que
consigo focar. Se está tudo muito
calmo, não funciono bem [risos]. E,
neste momento, terminei uma peça
nova chamada "O Cara" que está
sendo produzida. E para a TV faço
parte da equipe de autores do programa de humor "Os Caras de Pau" da TV
Globo. Atuar e escrever para a mesma empresa está sendo bárbaro, pois é
conhecer a engrenagem da TV de ângulos diferentes.
por JULIANA LISBOA
Acompanhe o Famosidades no Twitter: http://twitter.com/Famosidades
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TURISMO by Flávio Paulino

ENTREVISTA

É uma publicação que destaca a Mulher
Modelo e Manequim, em Concursos,
Passarelas, Desfiles, Eventos do gênero e
Artísticos. Seu objetivo é proporcionar oportunidades, criar espaço para jovens e promover
o mundo das passarelas.
It’s a publication for the Model Woman in
contests and fashion, artistic shows and
general events. The objetive is to create
oportunities, space for the youngs and to
promote the Model’s World.
Editor Geral e Marketing
Edgar Lopes
Editora Administração e Editoração
Ana Paula Oliveira - MT nº 3952.
Coordenação
Thaís Lopes
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Michelli Oliveira
Fotos • By Barbelo
Impressão • CBC - Central Brasileira de
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Eventos ligados à Mulher Modelo e
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Salani, Jefferson Fernando, Hang, Flávio
Paulino, Rogério Rodrigues, Fátima Gheller e
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USO DA MARCA • O uso da Marca Registrada Top Line® e Revista Top Night and
Day®, só poderá ser feito com contato
prévio, para que a Agência/RTND® envie a
Arte mais adequada para tal.
Edição Primavera novembro de 2010

A TOP NIGHT AND DAY®,
criou este selo, para destacar
Eventos nos quais a Revista
esteve presente e transformouos em Reportagens. No Evento
O
serão analisados os ítens :
T
Organização, Agenda e ProT O P gramação - se foram seguidas,
O
Resultado - se foi inconteste e
Imprensa - se obteve o mínimo de Assessoria e atenção. O selo TOP TOTAL, será
colocado sobre a reportagem, qualificandoa como um Evento, que respeitou os participantes e o público. Eventos serão classisficados como - fraco, razoável, médio, bom,
ótimo e excelente, e os três últimos serão
distinguidos com o Selo TOP TOTAL.
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O conteúdo das matérias assinadas podem
não representar a Linha Editorial da Revista e
são de responsabilidade única de seus assinantes. Estes não expressam obrigatoriamente a opinião da RTND®, de seus proprietários e diretores, bem como os conteúdos dos
anúncios. • Os direitos das matérias e fotos
são pertencentes à Revista Top Night and
Day®. O seu uso está autorizado desde que
mencionado o fotógrafo e a RTND® como
fonte de origem.
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O B R I G A D O
Obrigado Senhor. Ao derramar sua glória sobre nossas
orações, fomos por ti abençoados.
Teríamos muitas situações
para agradecer-lhe, porém, a
de iluminar nossos caminhos
e deixá-los claros e abertos
aos do bem, que não permitiu
Candidatas barraqueiras de
se aproximarem, Coordenadores
agitadores
de
não
estarem, afastando “mamys”
descontroladas de estarem
presentes, foi nosso maior
objetivo atingido, o de termos
a sua paz, e de fazermos a
Festa da Beleza 2010, calma,
tranquila, linda e maravilhosa.
Obrigado Senhor.
Obrigado aos Amigos que nos
alegraram
com
suas
presenças,
confirmando
que
amigo é coisa especial, e que
ele sempre está e estará presente. São os Amigos que nos
brindam, que nos incentivam,
que nos felicitam e que nos
enchem a alma de uma tal
força, chamada satisfação.
Ah!!!! Obrigado aos Amigos
que à distância, nos enchem
de força, coragem e que derramam sobre nós, pedidos de
sucesso, vitória e conquistas.
Obrigado, aos que acreditaram, acreditam e nos dedicam, nem que seja uma única
palavra para nos dizer parabéns!!!! Gratos e Obrigado
Senhor.
Agora, fala comigo!!!! Não
deixe que sua oportunidade
passe, que levada por outros
seja uma que ficou de fora
das possibilidades de conquistas e vitórias. Eu apenas
deixo de ganhar. Quem perde
é você!!!! Fala comigo!!!, e
começe a organizar e construir seu 2011, para fazê-lo um
ano de conquistas, de acontecimentos e vitórias.
OBRIGADO SENHOR, por
nossas conquistas, obrigado
por iluminar o caminho para
você iniciar sua caminhada e
chegar vitoriosa.
Diretor da Festa da Beleza e Editor
Comendador Edgar Lopes
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CAPA EDIÇÃO 61
INVERNO AGOSTO 2010 • LARISSA PAOLA

Larissa Paola(22) Toledo(PR).
Estudante de Fisioterapia, altura 1,65cm,
busto 88, cintura 66 e quadris 101cm,
olhos e cabelos castanhos.
Maravilhosa, passou a ser desejo daqueles
que precisam dos préstimos dessa
ocupacional, deslumbrante.
Larissa, encantou a todos,
pois os comentários que recebemos,
a elevaram a um desejo de conquista.
PRÊMIO STAR TOP, instituído pelo
Top Line® • Revista Top Night And
Day®, tornou-se a realização de
uma meta marcante de seus criadores, Dama Comendadora Ana
Paula Oliveira e Comendador
Edgar Lopes.
Em novembro de 1994 o Top Line®
veiculou a primeira Coluna Top
Night and Day e em março de
1995 foi lançada a primeira Revista
Top Night and Day®, cujo objetivo
primeiro era e é destacar a Mulher
Modelo, Manequim e Artista, jovens
que procuram evidenciar-se para
ingressar no mundo das Estrelas.
Foi este prestante serviço à comunidade jovem, de uma Megalópole
como S. Paulo, que premiou o Top
Line® • RTND®, por meio de Ana
Paula Oliveira e Edgar Lopes, que,
com o PRÊMIO STAR TOP tem o
objetivo de conferir aos cidadãos
embuídos do mesmo espírito, que
contribuem em prol da comunidade,
principalmente de jovens, o seu
reconhecimento.
Para esses incansáveis apoiadores
e realizadores de sonhos, desejos e
prazeres, que incentivam, observam e trabalham com jovens que
desejam ser descobertas pelo seus
dotes, forma, expressão e conteúdo, o PRÊMIO STAR TOP é conferido como forma de complementar e reconhecer suas dedicações.

RTND 03

by Barbelo

FESTA DA BELEZA 2010
Realizada desde 1995, integrando o calendário de
Eventos de S. Paulo, em 2010 tornou-se um marco,
com o envolvimento de Coordenadores Estaduais, o
ano inteiro. Parabéns, aos que juntam-se às nossas
proposituras, e àqueles que passam a integrar a
FESTA DA BELEZA 2011, que acontecerá nos dias
23, 24 e 25 de setembro, informou seu Diretor e
nosso Editor, Comendador Edgar Lopes.

®

2011

• DATA - 23, 24 E 25 DE SETEMBRO
• QUEM PODE PARTICIPAR
•• Candidatas com idade de
15 à 25 anos
• INSCRIÇÕES
•• ABERTAS
• INFORMAÇÕES
11 2973 84 58
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C O L U N A

® Ana Paula Oliveira
Edgar Lopes

&

FESTA DA BELEZA 2010
MUITO MAIS NO www.topline2002.com.br

A FESTA DA BELEZA 2010, começou dia 17 de
setembro com a chegada das Condidatas em São
Paulo, Shelton inn Hotel, onde aconteceu o
Coquetel à Imprensa. Comendador Edgar Lopes
fez a abertura e a apresentação do Miss Brazil
Model® TEEN 2010.

Dia 18 de setembro na A. HOKKAIDO, com júri formado por 15 jurados,
entre Jornalistas, Profissionais especializados na área, Modelo e ainda
Autoridades e Personalidades, foi eleita Samantha Rubin(SP) - MISS
BRAZIL MODEL® 2010.
Wedyja Ramos(MS) é a Miss Brazil
Model® NAÇÕES 2010.
Wanessa Cardoso(SP) - Miss Brazil
Model® TURISMO 2010.
Coreografia, São Paulo. O Brasil se encontra no ano do Tigre.
Simpatia - eleita pela candidatas, Bia
Miranda(RN).
Rose Bordim(RO), foi eleita a Miss
Capitais Brasileiras 2010, título que
premia na cor do ouro a desenvoltura
da jovem brasileira.
Passarela deslumbrante, com
candidatas vestindo maiôs da
Biquini Brasil

Miss Brazil Model TEEN 2010 - 12 à 14 anos,
antecedeu o coquetel de apresentação das
Candidatas à Imprensa. Isabela Marques é a
Miss Brazil Model® TEEN TURISMO 2010,
Naiane Costa(RJ) é a Miss Brazil Model® TEEN
2010, Karla Nazário a Miss Brazil Model® TEEN
NAÇÕES 2010.

Fotos • J. Domingos

Durante o Coquetel à
Imprensa foi indicada a
Sra. Helena Martins uma Mulher de Ouro 2010,
pelos seus prestantes
serviços a comunidade
carente de sua Região.

Apresentação do
Internacional
Focca Barreto

Wedyla Ramos - Samantha - Wanessa Cardoso

Com a apresentação das candidatas e com a presença de mais de 150 convidados, foram eleitas;
Samantha Rubin(SP) - Miss Brazil Model®
PRESS 2010 e Jainne Azevedo - Miss Cidade de
São Paulo® PRESS 2010.

Jainne Azevedo - NAÇÕES, Juliana Brito Miss Cidade de São Paulo® 2010 Thayane Lamouche - TURISMO.

No coquetel à Imprensa foram eleitas: Charme Ana Júlia Fraga(RJ), Elegância - Jenifer Carolina(MG) e Fotogênia - Alessandra Oliveira(RR).

Com público de mais de 350 pessoas (mais precisamente 358) que assistiram ao Show proporcionado pelas candidatas. A coreografia, “São
Paulo. O Brasil se encontra no ano do Tigre“, de
Simone Morita, deu início ao agito do público em
geral. Em 2006 já havíamos deixado a estrutura
familiar e partimos inteiramente para a profissionalização. A D’ Company - 11 3439 72 23, foi a
responsável pela produção, logística, recepção,
assistência palco e camarim, com sonorização e
iluminação - Sam e Edson Rodrigues.

Estilista de Ouro Brasil 2010 - Coordenador Romildo Silva(RN), teve seus vestidos apresentados por suas Candidatas, quando do Coquetel à
Imprensa, que receberam seu Certificado.
PIVI
Projeto de
Incentivo
a Vida,
desde
2001,
parceiros
da RTND®

Cabelo & Maquiagem
Inst. Embelleze - 11 5579 67 67
RTND 05

Lopes
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34ª - ENCONTRO COMERCIAL BRAZTOA - SP

Ela foi atração, desfilou, deu autógrafos, fotografou ao lado de muitos e
foi homenageada em S. Carlos 1408,
pela ACONEI. A maravilhosa Miss
Metropolitana S. Paulo Model 2009 Carol Cavallari.

Foto • Sheila Gastardi

A atriz e apresentadora do Video
Show Ana Furtado, entregando a
sua sacola, (Furoshiki), para leilão
em prol do IBCC(Instituto Brasileiro
Controle do Câncer),ao seu superinNo lançamento nacional da peça,
tendente Niversindo Antonio.
"Variações Freudianas 1: O
Sintoma", da Cia. Inconsciente em
Cena, do Rio de Janeiro, ocorrido
no Teatro Juarez Machado, em
Joinville, depois do lançamento
internacional em Roma (Itália), presença de VIPs como do nosso
amigo Colunista Jornalista, Psicopedagogo e Embaixador Universal
da Paz - Genebra - Suiça - Cercle
Universel des Ambassadeurs de la
Paix, Carlos Alberto Hang e da
Psicanalista
Sandra
Tireck
Junqueira ao aparecem ao lado do
Psicanalista e Dramaturgo e diretor
da peça, Antonio Quinet.

RTND 06
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Miss Brazil Model®, Miss Cidade de S. Paulo® e Mister Brazil
Model®, são Marcas Registradas “®” junto ao Ministério da
Indústria, do Comércio e do Turismo - INPI - Instituto Nacional da
Propriedade Industrial e pertencem a RTND® Revista TOP NIGHT
AND DAY®, realizadora da FESTA DA BELEZA.

Na abertura do evento em S. Paulo
no Centro de Convençoes Frei
Caneca, personalidades como o
Ministro do Turismo Luiz Barreto, o
governador de Mendonça Argentina - Celson Jaque, o presidente da
Braztoa - Eduardo Barbosa, o presidente da ABAV Nacional - Carlos
Alberto Amorim e Jose Zuquim, cortaram a fita inaugural.

Companhia de Cruzeiros MSC no
Stand, Edi Gerreiro - Gerente
Comercial e Andre Santos - Executivo de contas, muitas promoções para este verão é só conferir.

Na Hair Fashion
Show Koleston 2010

FESTA DA BELEZA 2010

Novos Coordenadores na MARCA MODEL®
em 2010 são; Aurélio Caribé(AL), Nerlei
Guerreiro(RR) e Luciano Ignácio(PR).
Reginaldo Francis(RJ), por motivo particular
não compareceu. Coordenador no Miss Brazil
é Admildes Henriques(PA)...

Fotos • J. Domingos

Na Sociedade by Thaís

Juliana Brito(16), com muito
charme e desenvoltura, saiu vencedora. É a Miss Cidade de São
Paulo® 2010. Parabéns!!!!
É fundamental: - Disciplina, dedicação, concentração, objetivo e foco.
Vontade, desejo e querer.
Relacionamento, envolvimento, proximidade(contato) e cumplicidade.
Isso é Participação.
O resultado é Satisfação.
Edgar Lopes - Editor da RTND® e
Diretor da FESTA DA BELEZA

... e no Miss Cidade é Romeu
Rodrigues.

A RTND INFORMA QUE A FESTA DA BELEZA 2011 ACONTECERÁ
EM 23, 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2011,
OFERECENDO A OPORTUNIDADE PARA QUE
COORDENADORES, PROMOTERS E CANDIDADATAS
DESFRUTEM DE 01 ANO PARA VIABILIZAREM SUAS PARTICIPAÇÕES

T O P

M O D E L

A RTND®, quer este ano aumentar as possibilidades para você que tem características de; - idade de 14 à 25 anos, altura mínima de 1,68cm, com as
medidas próximas de; busto 90, cintura 60 e quadrís 90cm ser TOP MODEL.
Você envia-nos de 10 à 15 fotos para topline@topline2002.com.br no
tamanho 13 X 18cm com 200 DPI, autorizações no site
www.topline2002.com.br em MODELO - DOC 01 - DOC 02 - DOC 03 SIMPLI ou por carta. A RTND® irá selecionar uma que será a TOP MODEL
da Edição da Revista Top Night and Day® e no final do ano uma será a
TOP MODEL RTND. Seu material fotográfico ainda poderá estar em TOP
MODEL ou MODELO, você receberá a RTND® em sua casa e o material de
nossos Concursos de Beleza. PRÊMIO - A TOP MODEL RTND terá como
prêmio sua inscrição totalmente gratuita em um dos Concursos de Beleza
da RTND® . Veja no nosso site em FESTA DA BELEZA - Miss Brazil
Model®, Miss Brazil Model® TEEN ou Miss Cidade de São Paulo®.

Esporte Radical
by Rogério Rodrigues

2010
Em sua 13ª edição, a outorga do Prêmio Star
Top - uma estatueta, representando o corpo
feminino, na leveza de seus movimentos, na
mais pura forma de apresentação e sentimento para lembrar a Mulher em todas as áreas de
atuação, criada especialmente para a RTND®
em 1998 pelo Artista Plástico em Madeiras
José Hélio Souza da Silva • Fortaleza Ceará, e a partir de 2004 redesenhada e
esculpida por Ruy Paulino Barbosa •
Fortaleza - Ceará.

Fotos • J. Domingos

Prêmio Star Top 2010 para
Conde de São Paulo Dr.
Márcio Terra

Contábil Sumaré
53 anos de contabilidade empresarial
contabilsumare@globo.com
www.contabilsumare.com.br
www.csteam.com.br
Fone: 11 3673 68 44
Entre os dias 01 e 0809, ocorreu o 16º
Campeonato Brasileiro de Snowboard em
Chapelco na Argentina, e os atletas da CS
Team mostraram hegemonia no snow
brasileiro conquistando 25 medalhas nas 3
modalidades Boarder Cross, Slope Sytle e
Giant Slalon. Destaques da CS Team Contábil Sumaré para os campeões Dinho,
Andre Cywinski, João Dionisio, Flavio
Ascanio, Karina Oliani e Deco Bornhausen.
Outras boas medalhas para a CS foram os
Vice-Campeões Felipe Motta, Gustavo
Castro e o destaque final para Rogerio
Lalau que estava com fome de medalhas
subiu ao podium nas 3 modalidades que
disputou! No geral, nossa diva Isabel Clark
ganhou o brasileiro e o Sul-Americano ela
anda muito, e o grande retorno de Mario
Zulian ganhando o Slope Style. Ricardo
Moruzzi, Marco Olm e Guilherme Mallmann
também foram destaques no GS.
Sempre lembrar a excelente organização da
CBDN com Stefano e sua equipe que fizeram o campeonato um verdadeiro luxo!
Parabéns a todos atletas da CS Team que
estiveram presentes nestes 15 anos de CS
na montanha: Totó, Leone Tracker, Claudinho, Jam Zampieri, Tiago Brant, Laercio
Lalau e todos os demais envolvidos.

CS Team 15 anos na neve, desde 95,
Ascanio, Lalau, Veiga e Formiga. Cadê o
Paulo Lima e o Vavá?

Prêmio Star Top 2010 para
Promoter
Clodoaldo Almeida

Prêmio Star Top 2010 para Jornalista
Zildetti Montiel
Criadora do Troféu Dia Internacional da Mulher

CS Team Manager

Aconteceu dia 18 de setembro de 2010, durante
a FESTA DA BELEZA 2010, na A. HOKKAIDO
- Vila Mariana - São Paulo, com Coordenação da
RTND®.
O Prêmio Star Top, instituído pela Dama
Comendadora
Ana
Paula
Oliveira
e
Comendador Edgar Lopes, nossos Editores, tem
como objetivo premiar aos que contribuem em
prol da juventude, da arte e cultura. A RTND®
por meio da Ana Paula Oliveira e do Edgar
Lopes fez a outorga aos que compareceram à
FESTA DA BELEZA 2010.
Ainda foram premiados;
Comendador
Agnaldo Galdino Freires
Comendador
Rogério Buzatto Rodrigues
CBC
Central Brasileira de Catálogos

Dionisio (T.C.) num lindo board slide no box

Cywinski saindo de Front Flip

CS Team em Chapelco
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by Michelli Oliveira
VOCÊ SABE O QUE SIGNIFICA

FAMÍLIA EM INGLÊS?
Tropecei em um estranho que passava e lhe
pedi perdão.
Ele respondeu: ' Desculpe-me, por favor; também não
a vi.'
Fomos muito educados, seguimos nosso caminhos e
nos despedimos.
Mais tarde, eu estava cozinhando e meu filho estava
muito perto de mim.
Ao me virar, quase esbarro nele.
Imediatamente gritei com ele; ele se retirou sentido,
sem que eu notasse quão dura que lhe falei.
Ao me deitar ouvi uma voz que me disse suavemente:
'Você tratou a um estranho de forma cortês, mas
destratou o filho que você ama.
Vá a cozinha e irá encontrar umas flores no chão, perto
da porta.
São as flores que ele cortou e te trouxe: rosa, amarela
e azul. Estava calado para te entregar a surpresa
e você não viu as lágrimas que chegaram aos seus
olhos…'
Me senti miserável e comecei a chorar.
Suavemente me aproximei de sua cama e lhe disse:
'Acorde querido! Acorde!
Estas são as flores que você cortou para mim?'
Ele sorriu e disse:
' Eu as encontrei junto de uma árvore,
e as cortei, porque são bonitas como você,
em especial a azul.'
" Filho, sinto muito pelo que disse hoje, não devia gritar com você."
Ele respondeu: ' Está bem mamãe, te amo de todas as
formas.'
"Eu também te amo e adorei as flores, especialmente
a azul…."
Entenda que se você morrer amanhã,
em questão de dias a empresa onde você trabalha
cobrirá seu lugar.
Porém, a família que deixamos
sentirá a perda pelo resto de suas vidas.
Pense neles, porque geralmente nos entregamos
mais ao trabalho que a nossa Família.
As vezes tratamos pessoas desconhecidas
melhor do que as que conhecemos,
que estão ao nosso lado todos os dias,
nos momentos bons e ruins.
Será que não é uma inversão pouco inteligente?
Então, que há detrás desta história?
Você sabe o que significado de Família em inglês?
F A M I L Y: ' Father And Mother I Love You '
(Papai e Mamãe, eu os amo)
Compartilhe essa mensagem com quem você realmente se importa.
Se você não fizer, ninguém morrerá,
nenhuma tragédia ocorrerá,
mas perderá a oportunidade
de dizer aos demais:
" Pense mais em sua família "
Colaboração Desconhecido

VOLTA REDONDA(RJ) - MISS RIO
DE JANEIRO MODEL 2010
O Coordenador Reginaldo Francis, proprietário da Republic Models - Agência de
Modelo - V. Redonda, realizou dia 2608, na
badaladíssima Boate Porão o Miss Rio de
Janeiro Model 2010. Dia 20, já havia acontecido o coquetel de apresentação das
Candidatas à Imprensa. Com apresentação
de Everton Paulo, o corpo de jurados formado pela Jornalista Taisa Costa - Sbt,
Silvia Vilela, Esteticista Internacional
Rosilda Macedo, Paulo Marcos, entre outros, ficando o destaque para o exBBB 5
Jean Wyllys. Foi eleita Naiane Costa Barra Mansa - Miss Rio de Janeiro Model
TEEN 2010. Anita Costa - Miss Rio de
Janeiro Model Nações TEEN 2010 e
Mylena Santos - Miss Rio de Janeiro
Model Turismo TEEN 2010.
Com muitos aplausos o público vibrou com
Juliana Motta - Pinheiral - Miss Rio de
Janeiro Model 2010. Eduane Figueiredo Miss Rio de Janeiro Model Nações 2010 e
Ana Júlia Fraga - Miss Rio de Janeiro
Model Turismo 2010.

SANTOS (SP) GATA DE AGOSTO
O tradicional Concurso Gata de Agosto,
uma realização da SB Produções, aconteceu dia 3008, com direção de Sérgio
Brecco, que também foi o apresentador.
Júri composto por Autoridades e Personalidades, entre eles vencedoras de
Concursos; Carol Cavallari - Gata de Agosto
2009, que passou a faixa, Grazzi Pamplona
e Rafaela, entre outros. A Gata de Agosto,
tem como prêmio estar no Concurso
Metropolitano Miss Cidade de São Paulo,
que como Metropolitana poderá levá-la ao
Miss Brazil Model®, que foi o caso de Carol
Cavallari. Juliana Brito foi a Gata de
Agosto 2010. A Segunda foi Thayane
Lamouche e a terceira colocada Aline
Motta. Simpatia ficou para Priscila
Cardoso.

• Modelagem

IN FOCUS NACIONAL

SÃO CARLOS(SP) - SERTANEJO
Foi dia 1408, uma realização da ACONEI, de
Antônio Ienco, que fez a apresentação com coordenação de Ingrid Ienco. Dependências do Ítalo
Brasileiro, um dos Clubes mais tradicionais de São
Carlos, teve um público agitadíssimo.
Corpo de Jurados compostos por Autoridades e
Personalidades da Cidade e Região, presidido por
Luiz Carlos Peterlongo, fizeram parte; Atriz Dirce
Moraes, Dany Laurent, Marilda Santos, entre outros. Convidado nosso Editor Comendador Edgar
Lopes, marcou presença, acompanhado da Miss
Metropolitana SP Model 2009 - Carol Cavallari, que
encantou a todos, fez uma apresentação deslumbrante, muito requisitada e fotografada, oportunidade em que fez da noite uma de autógrafos, pois
na Revista Top Night And Day 61, havia foto sua.
Marcante presença do Secretário Municipal de
Comunicação Sr. Leandro W. Severo, que representou o Prefeito José Favoreto.
A Miss Sertaneja eleita foi Thaís Silva, em segundo
Camila Melo e em terceiro lugar Ana Paula Lima.
No Juvenil o título ficou para Natália Queiroz, com
Pámela Pereira em segundo e Bruna Gabrieli em
terceiro lugar. Mister Sertanejo foi Rogério Moraes.
Nossa Equipe hospedou-se no Mazo Apart Hotel Av. Dr. Francisco Pereira Lopes, 2.600 - ao lado da
USP e desfrutou da melhor comida de S. Carlos, a
do Restaurante Roda Chopp - Av. S. Carlos,
2.603. E você perdeu essa também!!!. Por quê?

Modinha, Clássicos, Vestidos de Festa,
Uniformes e Peças sob Medidas

• Ampliação

• Pilotagem

R. José Paulino, 345 - 1º Andar - Sl. 24A
Bom Retiro - S. Paulo - SP
Tels.: 11 3331 82 89 e 3222 49 10
tania.design@yahoo.com.br
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Fotos • J. Domingos

by Ana Paula Oliveira

Destaque, para Luciano Ignácio - Coordenador do
Paraná, que já iniciou seu 2011 com eliminatórias
nos Campos Gerais com a participação de 19
municípios neste último trimestre. As próximas
envolverá Londrina, Maringá, Cascavel, Foz do
Iguaçu e Litoral Paranaense. A Final está programada para Curitiba, em agosto de 2011.
Informações:
D'Model's 42 9949 51 38 - 3225 00 38 ou
www.paranamodel.com.br
missparanamodel@yahoo.com.br
Nossos Parabéns!!!!!

Destaque, para a Miss Estado de S.
Paulo Model 2009 - Samantha
Rubin, em seu modelito de tirar o
folego. Foi ao passar a faixa para
sua sucessora.

Alegando a necessidade de ausentar-se, o Diretor do Miss Brazil
Model® 2010, pediu para passar o ensaio do encerramento,
onde haveria uma poltrona para a Miss sentar-se coroada.
Como a peça ainda não estava à disposição, explicou como precisaria montar uma, onde uma candidata seria o assento e a
outra o encosto com os braços fazendo um tipo de apoio.
Mostrou mais ou menos como seria e pediu duas voluntárias.
Samantha, a loira e Carol, a morena, colocaram-se à disposição,
claro sob olhares perplexos de algumas Candidatas.
Então, completou o Diretor; vocês estão aqui para um Concurso
de Miss, não para simularem uma cadeira, estão escolhidas
para o Destaque da coreografia. Se eu tivesse perguntado quem gostaria de ser o destaque, todas se ofereceriam. Com o que as demais concordaram.

Fotos • by Salani

Fotos • Edgard Maluf

Destaque, dia 2707, para o aniversário do Programa Cidinha Veiga TV Guarulhos Net(SP), que
aconteceu no Gaivota Sertaneja.
Tatiane Marques - Produção, sempre atenta a tudo e a todos.

Destaque para o projeto Prestonight Week
em São Paulo, na badalada Rua Augusta, na
Mokai, quando do lançamento contou com a
presenças de; Renata Maranhão, Murilo
Benicio, Fernanda Paes Leme, Deborah
Destaque, para o triagulo amoroso da novela, Passione ,da
Secco, Thiago Rodrigues e Lia Khey.
rede globo, Leandra Leal, Bruno Galiasso e Gabriela
Duarte que desfiram para Julio Crepaldi.

I C E INSTITUTO DE CERTIFICAÇÃO ETJAB®
www.etjab.com.br
O ETJAB®, através do Comendador Edgar Lopes, participou que, o Conselho Mantenedor, usando da competência privativa que lhe oferece o artigo 13 do Estatuto dos
Conselhos e de acordo com as deliberações da sessão do
dia 010503, e em sessão do dia 301106, atendendo solicitações de Conselheiros e Entidades, Organizações constituídas de Classe e Empresarial, para uma efetiva participação
em Certificações, decidiu em colocar o nome do ETJAB® e
da OMJ® à serviço da Sociedade, criando o Comite de
Certificação, que
atenderá pela designação de
I C E INSTITUTO DE CERTIFICAÇÃO ETJAB®
Responsabilidade Social, Ambiental,
Empresa e Empresário do Ano,
vinculado ao Conselho e com
diretrizes próprias para
desenvolver, estabelecer e criar mecanismo para essas
Certificações.

Destaque para o Clube do Feijão Amigo, 1809 no Porto Bello
Resort & Safári. Vitor Daniel - Diretor do Clube do Feijão Amigo,
Rosana Lopes - Diretora da Touristcard, Ricardo Lopes Presidente da Touristcard e Michel Tuma Ness - Presidente
Mundial do Clube do Feijão Amigo.
RTND 09

by Jefferson
Fernando

Foto • J. Domingos

TOP AMIGOS
AMIGOS TOP

ARTISTA
MULHER DE 22
é o novo CD do
cantor e
compositor
Alex Lorenzo,
com dez faixas e
tem a produção de
Sonia Pinto.

CONTATOS PARA SHOW 11 3101 85 11

projecaomusical@gmail.com

MEIO AMBIENTE

RESPONSABILIDADE SOCIAL - AMBIENTAL
Fonte • I C E INSTITUTO DE CERTIFICAÇÃO ETJAB®

A apresentadora Sonia Pinto, a Advogada
Sonia Pinto, uma eclética, é também produtora musical, uma TOP AMIGA dos jovens
talentos que estão sempre ávidos com suas
qualidades a terem uma oportunidade no
mundo artístico da boa música. A AMIGA
TOP, esteve dia 18 de setembro, compondo
o corpo de jurados do Miss Brazil Model
2010, contribuindo com as Candidatas, com
suas posições e conhecimento da área de
Concursos. Parabéns!!!

2011

• DATA - 23, 24 E 25 DE SETEMBRO
• QUEM PODE PARTICIPAR
•• Candidatas com idade de
15 à 25 anos
• INSCRIÇÕES
•• ABERTAS
• INFORMAÇÕES
11 2973 84 58

w w w. t o p l i n e 2 0 0 2 . c o m . b r

ATHAYDE SANTOS

www.etjab.com.br
SUSTENTABILIDADE Uma pergunta assalta e perturba muitos
cidadãos conscientes, autoridades preocupadas com a situação do
meio ambiente e as organizações que militam na área: Como garantir a sustentabilidade ambiental nas grandes cidades?
A resposta a essa pergunta atinge um caráter de urgência quando
percebemos claramente os sinais de degradação e constatamos que
o planeta sente, como nunca, o impacto do peso da vida humana e
das ações predatórias longamente praticadas por nós. Manter as
bases da economia e o estilo de vida das populações urbanas nos
níveis atuais; onde o consumismo desenfreado e o descarte de
grandes quantidades de materiais tóxicos e lixo é praticamente a
ordem reinante e a lógica por trás de
quaisquer ações humanas. Cedo ou
tarde, os impactos desse modo de vida
se tornarão irreversíveis e populações
inteiras sentirão a mão pesada da
natureza sobre suas vidas. Vencer as
resistências locais e as políticas tradicionalmente aceitas como verdades
absolutas; é a missão do novo pensamento que deve se espalhar e dominar as mentes e os corações dos
“novos políticos” e do “novo cidadão”.
A grande realidade; é que para garantir a sustentabilidade ambiental
nas grandes cidades, devemos praticamente abandonar o modo de
vida que experimentamos até hoje e criar devida consciência nas
massas e na classe dirigente de que a exploração desenfreada do
meio ambiente só levará a destruição do planeta.
Fonte www.ecologiaurbana.com.br

TOP MODEL PRIMAVERA RTND® 2010

PRODUÇÕES
• DIGITAL
FOTO BOOK
• STUDIO
Cel 11 9262 97 92
athaydeproducoes@gmail.com

DIETA
PARA
MODELO
Você é
Modelo e
quer perder
ou manter
seu peso sem
se
preocupar
com calorias
A dieta proposta pelo
Médico
Chinês
Dr.
Chuang
Kao
Tun,
é
baseada na combinação
de alimentos, por isso
você não precisa ser escrava das calorias.
Você pode emagrecer ou
mesmo manter seu peso
sem deixar de comer batatas, massas ou doces,
além disso, uma vez por
semana tudo é permitido.
Balanceando sua alimentação você pode perder
até 7Kg por mês, ou
manter seu peso ideal
sem perder sua disposição e energia.
Nesta dieta o importante
não é a quantidade, você
determina quanto e o
que comer para satisfazer sua fome e vontade.
O primordial, é como
combinarmos os alimentos, e quando, nas refeições permitidas.
Quanto mais combinações certas você fizer,
mais depressa você consegue chegar ao peso
que
deseja,
e
assim
mantê-lo.
MAIORES
ESCLARECIMENTOS
11
2977 51 54

P A R A

R E F L E T I R

Gostei e gostaria de repartir com vocês

VOCÊ, PRESENTE, para
Embelezar, Decorar e Lazer.
ELAS são bem mais cuidadas e
interessantes!
• “No mar da vida há ondas fortes...

(que eu chamo de momentos) não
devemos afundar, porque quando
elas passam, tudo se ilumina, tudo
se transforma”!
Fatyly
• “ É difícil VOCÊ ser uma vencedora. Há muitos fracos ao seu redor ”.
EL
• “Amar é encontrar na felicidade de

outrem a própria felicidade”.
Gottfried Leibnitz
• “Temos aprendido a voar como os
pássaros, a nadar como os peixes,
mas ainda não aprendemos a sensível arte de viver como irmãos”.
Martin Luther King

Fotos • Kadiggia Pudelko

• “ Eu apenas deixo de ganhar.
Quem perde é VOCÊ ”.
EL
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Lika Lesniesky(21) - 1,70cm Curitiba(PR)
Estudante de Comunicação. A
Modelo de cabelos loiros, que
adora mãos em seus, é a
TOP MODEL.

COMUNICADO R T N D®
A partir da Edição 41 a
inclusão de foto de Modelo
somente será efetuada com,
pedido por telefone, confirmado por carta/e-mail da própria,
seguido da autorização de uso
de imagem pelo pai ou mãe.
Editor - Edgar Lopes

by Edgar Lopes

Nossa Passarela
para o seu futuro!!!
O coquetel de apresentação à Imprensa, das Candidatas
da FESTA DA BELEZA 2010, dia 17 de setembro, foi com
muito charme, elegância, participação e desenvoltura. O
Intuito principal, é que há Jurados, também convidados,
que tem a oportunidade de conhecer Candidatas, por seu
comportamento e comunicação. Esta é uma colocação,
que como Diretor, eu Edgar Lopes, sempre faço.

®

2011

• DATA - 23, 24 E 25 DE SETEMBRO
• QUEM PODE PARTICIPAR
•• Candidatas com idade de
15 à 25 anos
• INSCRIÇÕES
•• ABERTAS
• INFORMAÇÕES
11 2973 84 58
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by Carlos Alberto Hang
colunismo@gmail.com
DICA DE ETIQUETA SOCIAL
A tonalidade de voz usada
denota o nível de elegância de uma pessoa. Falar alto ou gesticular exageradamente não é de bom tom.

A bela catarinense, Camila Machado,
curtindo férias na badalada Praia do Forte Bahia.

IN FOCUS INTERNACIONAL
MISS
AMÉRICAS
MODEL
Reunião do Conselho Mantenedor / Editorial da RTND ® Revista Top Night and Day®,
dia 24 09 08, liberou a
MARCA MODEL®, produtora
da FESTA DA BELEZA - MISS
BRAZIL MODEL® à colocarse internacionalmente.
Em
2009
a
MARCA
MODEL®, surgiu com o MISS
AMÉRICAS MODEL, em um
Universo para Miss de 35
países.

A RTND® TEM ACESSO A MAIS DE 50 CONCURSOS INTERNACIONAIS PARA • MULHERES • CRIANÇAS. CONSULTE-NOS, SUA
CANDIDATA PODE SE TORNAR INTERNACIONAL.
E-MAIL topline@topline2002.com.br
11 2973 84 58

Fotos • Nilson Bastian

MISS BRAZIL
MODEL® 2011

Nesta imagem da festa de um ano de colunismo de Alessandra Vieira Lobo vemos a
anfitriã com Heloísa Rosa e com o leiloeiro
Paulo Mário Lopes Machado.

Estilista ELuiz e o casal presidente da
Sociedade Harmonia Lyra, Lili Perini e o
advogado Flávio Perini na festa de
Alessandra Vieira Lobo.

Irineu Machado Junior e sua jovem mãe,
Iselir Zapelini, durante o 7º Festival do
Camarão, evento do seu tradicional Hotel
Bandeirantes, em Barra do Sul.
RTND 12

FRANÇA
MODELO INTERNACIONAL

MISS BRAZIL MODEL® 2011, acontecerá nos dias 23, 24
e 25 de setembro, em São Paulo(SP), informou seu
Diretor, Comendador Edgar Lopes. Segundo a Direção
Nacional, até o dia 25 de outubro, 13 Estados através de
seus Coordenadores, já haviam confirmado a presença,
tendo inclusive recebidos a autorização e os documentos
de procedimentos, os quais proporcionam o direcionamento, da MARCA MODEL®, primeiro e único Miss Brasil,
com marca registrada “®”, junto ao INPI, e o único concurso Nacional de Beleza com mídia impressa própria, a
Revista TOP NIGHT AND DAY®.
Estados e Regionais Estaduais, cujos Coordenadores já
estão na MARCA MODEL®;
AL - Aurélio Caribé, AM - Fernando Salignac, CE Emanuela Mota, MG REG - Cláudia Turatti, MS - Bethy
Marques, MT - Solange Duma, PA - Admildes Henrique,
PR - Luciano Ignácio, RJ - Reginaldo Francis, RO Berta Zuleika, RR - Nerley Guerreiro, RS - Estarlei Oss
e SE - Luiz Mendonça..

EM SEU ESTADO, SEJA UMA MULHER DE OURO
As MULHERES DE OURO, são escolhidas e indicadas por uma Comissão
a pedido da RTND® - Revista TOP NIGHT AND DAY®, enfocando Beleza
Estética, Elegância e Simpatia, através de material de divulgação, em apresentação que poderá ser social, esportiva e de banho a critério da concorrente, ter preferencialmente idade acima de 26 anos, independe de seu
Estado Civil, gozar de perfeita saúde mental e física, com altura em aberto,
ser simpática, ter postura, personalidade, charme, beleza interior com trabalho voltado à sua comunidade com atividade socialmente responsável e a escolha e indicação das MULHERES DE OURO, acontecerá
durante o coquetel à Imprensa de apresentação das concorrentes da
FESTA A BELEZA no mês de setembro

katherinne Amaro - Pará - Coordenador
Admildes Henriques, esteve em setembro
de 2009 em S. Paulo, para participar do Miss
Brazil Model® 2009. Ficamos mais uns dias
na Cidade, por causa de contatos, com agência de modelo, só que não conhecíamos,
nem S. Paulo e nem ninguém.
Foi no Miss Brazil Model® 2009, que encontramos promoters, e convidadas fomos para
uma agência de modelo e minha filha foi
aceita. Acertamos que voltaríamos para S.
Paulo em 15 dias. Foi com muita ajuda da
família, que voltamos.
Com um mês que estávamos em S. Paulo,
a agência infelizmente fechou as portas.
Porém, DEUS na sua infinita bondade nos
amparou, abrindo outra.
Conhecemos um empresário que tem uma
agência de modelo na França, e hoje, 01 de
outubro 2010, katherinne encontra-se na
FRANÇA, modelando e eu também estou
trabalhando para ele aqui em Sampa.
Foi com muito sacrifício, porém, as lutas, as
batalhas nos levam às vitórias, e fazem
seguirmos em frente com muita confiança
e fé em DEUS.
Em 2009 encontrei pessoas boas. Sim,
encontrei quando minha filha veio participar
do Miss Brasil Model®, um Anjo e sua
esposa. Ela me ajudou muito, foi muito
bom conhecer a esposa ANA PAULA
OLIVEIRA. Obrigada.
Depoimento
por e-mail da “Mamy”,
Sra. Maria Auxiliadora Amaro.

PAOLA SALABERRY

Shop Model

Nossa Modelo em

Foco

Mylena Santos

Altura - 1,70
Busto - 77
Cintura - 59
Quadrís - 84
cabelo - cast. claros

Paola Salaberry - São Paulo(SP).
Modelo, com um olhar mais que chamativo, convidativo e apaixonante.
Adora a dança, o que a torna uma
dançarina, de deixar, digo muitos,
encantados pelos movimentos sensuais
de suas curvas.
Uma loira de forma deslumbrante - em
seu 1,65cm de altura com manequim 40
de muita provocação.

AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE - Dep. de Mídia E CONTATOS PUBLICITÁRIOS
• Edição Ano XVI, nº 63, Fechamento
E s p a ç o a t é 2 0 d e j a n e i r o d e 11
E n v i o d e M a t e r i a l a t é 2 2 d e j a n e i r o d e 11

AGENDE PARA
VOCÊ PARTICIPAR

FESTA DA
BELEZA
2011

c o m a u t o r i z a ç ã o : v i a e - m a i l 11 2 9 7 3 8 4 5 8
topline@topline2002.com.br
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE PUBLICAÇÃO
• Envio de Material - e-mail pdf ou mídia ( CD Mac),
MISS BRAZIL MODEL® 2011
programa - QuarkXPress
Miss Brazil MODEL® TEEN 2011
• Formato da Revista - 21,0cm larg x 27,5 alt.cm
• Preços - referem-se tão somente a veiculação. Composição
MISS CIDADE DE SÃO
de anúncio e fotografia quando acordados. Neles não
incluem números de exemplares da Revista.
PAULO® 2011
• Condições de Pagamento - 50% à vista no fechamento
da inclusão e 50% em cheque para 05 dias após o lançamenUMA DAS FESTAS DE
to da Edição, com Contra Recibo em nome da Top Line GLAMOUR E ELEGÂNCIA
Publicidade Ltda.
• Distribuição - Dirigida em Agências de Publicidade e NA CIDADE DE S. PAULO
Modelos, Malha de Hóteis e em locais onde haja Eventos li- • DATA • 23, 24 e 25 DE SETEMBRO
gados à Mulher, Modelo e Manequim, Artista e com Promoters • QUEM PODE PARTICIPAR
a nível Nacional.
••Candidatas com idade de
• Taxa de Captação de Anúncios para Agências, Contatos
15 à 25 MBM / 15 à 24 MCSP
Publicitários e Vendedores Autônomos é de 20%.
12 à 14 TEEN
• Após o fechamento da inclusão não serão aceitos pedidos de can• INSCRIÇÕES
celamentos.
•• ABERTAS
RECEBA A Revista TOP NIGHT AND DAY®
• INFORMAÇÕES
EM SUA CASA
VOCÊ SOLICITA PELO 11 2973 84 58 e NÓS ENVIAREMOS
11 2973 84 58
03 (TRÊS) EXEMPLARES VIA CORREIO AO CUSTO DE R$
20,00 (VINTE REAIS), MAIS CORREIO. INFORME-SE.

topline@topline2002.com.br

RTND® PARA ANUNCIANTES / INTERESSADOS www.topline2002.com.br
CUSTO DE R$ 4,00/Revista (QUATRO REAIS POR
REVISTA). NA PRÉ IMPRESSÃO,
MAIS CUSTAS DE FRETE.

R E A L I Z A Ç Ã O
REVISTA

PANTHER GIRL
GIRL
PANTHER
PANTHER
GIRL
O símbolo da RTND® é uma Panther (fera de guarda territorial, com coragem absoluta, esperteza, independência,
autonomia e sucesso), que foi desenvolvido para divulgar
fatais que aqui estarão. A Panther Girl vem para destacar
uma ou mais Feras Desejosas, que passarão a decorar a
RTND®, pela sua maneira fatal, sensual e participativa de
ser. Uma poderá ser eleita a Panther Girl do ano.
Jeissiane Pereira(18) Palotina(PR), estudante
de Pedagogia, um
encanto, que além de,
beleza física é maravilhosa, encantando a
alma de quem desfruta
de sua amizade.
altura - 1,70
busto - 80
cintura - 68
quadris - 97
É a Panther Girl RTND
Primavera 2010

Foto • Nobuo Yokoda

MAIS NO
www.topline2002.com.br
em MODELO

COMERCIALIZAÇÃO DA Revista TOP NIGHT AND DAY®

Fotos • Divulgaçãoo

Mylena Santos(14)
Volta Redonda(RJ),
com sua tenra idade,
já é super preparada,
com cursos de; teatro,
vídeo, danca - vários
estilos e canto.
Ah!! fundamental hoje
em dia, fala inglês.
São requisitos
importantíssimos para
a carreira que a jovem
está caminhando,
a de Modelo.

®
MAIS EM www.topline2002.com.br
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SALANI

RAPIDINHAS

& SENSUAIS
by Barbelo

Clicou
Hair Fashion Show Koleston 2010

Passarela do Miss Rio de Janeiro Model 2010 Reginaldo Francis - Republic Models - Agência de
Modelo - V. Redonda, aconteceu dia 2608, com muito
agito e desenvoltura das Candidatas. Diretor do Miss
Brazil Model - Com. Edgar Lopes, marcou presença.

MISS PARANÁ MODEL 2011
Noite da Beleza Paraná 2011

SB Produções - Sérgio Brecco Santos(SP) - 3008 - Gata de Agosto
2010, sempre detalhista, faz desse
Concurso uma atração. Só faltou
você!!!! Brecco, com a terceira colocada Aline Motta e a Simpatia
Priscila Cardoso.

Foto • Eduardo Turismo

Na passarela, os globais Larissa
Maciel,Tammy Di Calafiori,
Cauã Raymond, Maitê Proença,
Daniel de Oliveira, Mayana Moura,
no show da Koleston

Coordenador Luciano Ignácio - Ponta Gros-sa,
informou que o Estado terá as Regionais de;
Campos Gerais, Londrina, Maringá, Cascavel,
Foz do Iguaçu e Litoral Paranaense, com a categoria TEEN. O Miss Paraná Model 2011, esta
previsto para agosto e deverá ser na Capital.
Informações orkut - MISS PARANÁ MODEL
2010, e-mail
missparanamodel@yahoo.com.br

Foto • J. Domingoso

Em sua 3ª edição, já consolidado como um
dos mais importantes eventos da moda para
cabelos, este ano o Hair Fashion Show
Koleston 2010, aconteceu no hotel Unique em
S. Paulo. Realizado pela Mega Model e promovido pela TV Globo, um time de globais e
celebridades subiram e desfilaram abrilhantando ainda mais, o evento que dita às
tendências da moda e beleza em cabelos no
Brasil.

Elaine Santos - Agente de
Miss / Modelo - 11 7475 30 41,
já está trabalhando para o
Miss Cidade de S. Paulo 2011.
Candidatas interessadas,
podem contatá-la.
Perfeita em S. Carlos(SP),
dia 1408, a Miss Metropolitana SP Model 2009 Carol Cavallari. Sua simpatia, beleza e comunicação, a tornaram um dos
pontos alto da noite.

Ellen Rocha

Comendador José Zacharias Matta, um
Amigo e habitue freguentador da FESTA
DA BELEZA, parabenizou a de 2010 e
já agendou a de 2011, que acontecerá
nos dias 23, 24 e 25 de setembro.

PROFESSORA Pamela Pitéri(27), formada em Artes Cênicas, atual-

Fotos • Divulgação

Também desfilaram, Dira Paes e Sheron
Menezes emoldurando Cauã Raymond.

mente universitária em Nutrição, atua como Modelo e Atriz há dez anos, é
Professora da Preparação Artística, Rua Claudino
Alves, 84 - Metrô Santana São Paulo - SP. A
Preparação Artística, tem com a Professora Pamela
dois focos de formação, os Cursos de Modelo desinibição, postura, andamento, posicionamento
para fotos, comportamento profissional, etiqueta, orientação e preparo para a área artística, passarela,
etc....e o de Teatro - montagem e direção de
enquetes teatrais, jogos dramáticos, improvisações, desinibição, expressão
corporal e vocal, técnicas de maquiagem teatral, teoria do teatro e etc...
Segundo Pamela; - Os alunos recebem todo preparo e orientação para
começarem na área artística e para indicações. Além de aprenderem técnica
de passarela e desinibição. No final do curso todos recebem o certificado e
participam do desfile de Formatura. Informações e agendamento de Cursos:
11 3496 90 79. www.preparacaoartistica.com

MSG

Movimento dos
Sem-Gatosas

Empunhe esta Bandeira,
proporcione oportunidade para que
ELA seja descoberta
Informe-se

Ana Furtado, desfilando para Alê de Souza,
inspirado na novela Escrava Isaura.
RTND 14
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2973 84 58

Mídia Impressa, não desaparece em segundos. Não diga a
Revista está boa. Patrocine uma Modelo, anuncie sua Empresa ou
Produto, assim você será parte integrante de um bom veículo.

C O N TAT O P U B L I C I T Á R I O
Com carteira de anunciante
O espaço publicitário
desta Revista
está à sua disposição,
para anunciar seus clientes,
consulte-nos.
www.topline2002.com.br

Telfax: 11

2973 84 58

I NOVE MÓVEIS
• Móveis Planejados
• Reformas
• Laqueação
• Lustração
i9.moveis@hotmail.com

11 8585 49 78

D´COMPANY Produções Artísticas

•Cinema •Teatro •Televisão •Desfiles

Agenciamento de Modelos

Helena Bordados
A Arte em Bordar

DENTISTA
Dr. Mario J. Tchakerian
Reabilitação Oral

Faixas para Misses
Bordado em Vestuário
Aplicação de qualquer
tipo de Bordado

Fone: (0XX11) 2977. 51 54

11 2947. 70 16

R. Cons. Moreira de Barros, 358
CEP : 02018-011 - Santana - S. Paulo - SP

Dra. Cristian L. A. Tchakerian
Odontopediatria
Ortodontia

Coordenação - Simone Morita

R. Frederico Amon, 40 - apt. 63 - N. Petrópolis - S. B. do Campo - SP
CEP: 09771-050

Fone: 11 3439 72 23

CELSO CAMASSOLA
SALÃO & ACADEMIA
Cursos de Aperfeiçoamento
para Cabeleireiros

Rua Frei Caneca, 1214 - S. Paulo - SP - CEP: 01307-002
11 2924 82 63
Prôximo ao Metrô Consolação

FESTA DA BELEZA 2010
INSCRIÇÕES E
INFORMAÇÕES PARA O

Miss Brazil Model® 2010
Miss Brazil Model® TEEN 2010

Miss Cidade de São Paulo® 2010

11

2973 84 58

www.topline2002.com.br

Faça sua despedida de solteira no

Clube das
das Mulheres
Mulheres
Clube
Todas 4ª e 5ª feira - 20 horas
apresentação: Marcos Manzano
fone: (0XX11) 3061. 10 70

20% de desconto
Rua Henrique Schaumann, 517 - CEP: 05413-020 - S. Paulo

