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EXPEDIENTE

PERFIL

Demorou, mas, finalmente,
uma ex-participante do rea-
litty show Ru Paul´s Drag Race
virá a Salvador. A drag queen
Latrice Royale competiu na
quarta temporada do progra-
ma, que teve este ano sua séti-
ma edição e será exibido pelo
canal Multishow mês que
vem. A personagem do ator
Timothy Wilcots será atração
principal da festa Templo, que
vai acontecer dia 28 de agosto,
na Amsterdam Pop Club (Afli-
tos). “A cena drag local tem
aumentado e no Brasil é cada
vez mais frequente a presença
de queens de RuPaul. Teremos
também DJS de festas pop e
estamos negociando com
drags locais”, conta Adrielle
Coutinho, produtora do even-
to. Mais informações em face-
book.com/festatemplo.

Lacração

TEM TAMBÉM

Pitéu perambula no Glauber

DIVULGAÇÃO

A drag queen Latrice Royale: ex-Ru Paul’s Drag Race vem a Salvador

DAMA DOS PINCÉIS
Ser maquiadora era um sonho distante. Mas, desde peque-
na, Juliana Domingues, 26 anos, tinha um apreço especial
por esse universo. “Aos 4, fiz a minha primeira coleção de
batons vermelhos”, recorda. Porém somente aos 15 ganhou
o primeiro kit de maquiagem, já que a mãe não aguentava
mais ver a filha devorando toda a sua coleção de make up.
Formada em Direito e já trabalhando na área, ela começou a
perceber que seria difícil fugir dessa paixão. “Tentei esca-
par várias vezes, mas depois notei que era um caminho sem
volta e resolvi assumir de vez”, conta. Autodidata, decidiu
se profissionalizar e há um ano investiu em cursos no reno-
mado Liceu de Maquiagem dos consagrados maquiadores
Vanessa Rozan e Vitor Mariella. Hoje, Juliana trabalha como
freelancer, se dedicando principalmente a maquiagem so-
cial e fotografia de moda. A liberdade para atuar como de-
seja é o seu maior estímulo.

Paula Magalhães

A dupla Gabriel e Luiz Claudio

Kátia Najara apresenta, de 19 a 23 de agosto, o Pitéu Itinerante

@ Sorriso A Colgate lançou novo
creme dental Luminous White Ad-
vanced, que traz na fórmula o peró-
xido de hidrogênio, mesmo princípio
ativo usado por dentistas em trata-
mentos de clareamento. A marca
promete resultados após quatro se-
manas de uso contínuo.

@ Casa nova Os arquitetos Gabriel
Magalhães e Luiz Cláudio Souza es-
tão de casa nova. A dupla é autora de
projetos badalados, como o escritó-

O vazio deixado pela Galeria do
Livro no primeiro andar do Espaço
Itaú de Cinema ganhou vida nova.
A cozinheira e decoradora Kátia
Najara está preparando o lugar
para a estreia, no dia 19, de seu Pitéu
Ambulante, projeto de “ambienta-
ção experimental e comida hones-
ta-afetiva-glam por preços popula-
res no almoço e jantar”. A definição
veio da própria no Facebook, onde
vai dar pra acompanhar a transfor-
mação do espaço, que terá móveis
de Lina Bo Bardi. No menu, receitas
afetivas clássicas, como aroz de hau-
çá, baião de dois e godó de
banana. Pra completar, café de
Ibicoara, cerveja Saison Umbu e
coisinhas de Atelier Bombom, Uh
Lalá e Babette Artesanal. O evento
faz parte da 9ª edição do encontro
internacional de artes IC - Interação
e Conectividade, que acontece no
Teatro Gregório de Mattos e adjacên-
cias e vai até o dia 23.

rio da Candyall Entertainment, de
Carlinhos Brown, que concorre ao 8°
Prêmio O Melhor da Arquitetura. O
novo endereço profissional deles é
na Rua Ewerton Visco, na região do
Iguatemi. Mais infos no site gabriele-
luiz.com.br.

@ Décor A Home Design lançou
nova coleção com móveis de Karim
Rashid, Ronald Sasson, Flavio Franco
e Zanini de Zanine. Os três últimos
estiveram na festa, dia 22.
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Cabeceira “Sou apaixonada pelo mundo
vintage. Encontrei essa caixinha em uma
lojinha de decoração, meio esquecida. Não
pensei duas vezes, comprei e hoje fica na
minha cabeceira para guardar coisinhas”

Recordação “Livro de receitas bem an-
tiguinho, datado dos anos de 1940, tem
um valor muito especial porque foi um
presente da minha tia-avó”

Par perfeito “Peças que amo: bracele-
te que ganhei de uma amiga em uma
viagem ao Tibete e anel e broche que
foram da minha mãe nos anos de
1970. Esses acessórios se encontra-
ram e viraram um par perfeito”

Paz “A autobiografia fica na
minha mesa de cabeceira. Já
reli algumas vezes quando
quero acalmar a mente”

Presente “A pedra ametista
tem valor sentimental, pois
foi presente do meu pai.
Acredito no seu poder de
cura e equilíbrio”


