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OQUEROLOU

Ingrid Padilha,
no +55.

Malu Mazza 
discoteca 
no Vox.

 Day Amaral, 
no Zapata.

Pedro 
Neschling e
Vitória Frate, 
na Funfarra.

André 
Cavalheiro, 
no Paradis.
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Na quinta, dia 17, a repórter da RPC
TV Malu Mazza discotecou na festa

Radiotron, do Vox Bar. Na sexta, o Paradis
Club promoveu a festa Brasilidades, com

os DJs Rodrigo Bento (Pilantragi!/SP), Adri
Menegale, Luiz Bertazzo e Gil Preto. No sá-
bado, o grupo Sensación Latina botou to-
do mundo para dançar no Zapata Batel. Na
mesma noite, teve Dia do Amigo Chandon
no +55. Enquanto isso, o Espaço Cult bom-
bava na festa Funfarra, comandada pelos
DJs Pedro Neschling, Matheus Puertas e Beto
Artista.

ClaudiaSinger

Datae localdenascimento
26/9/1963, em Curitiba

Oquefaz
Gerente do Vox Bar desde
2007. Formada em Letras -
Alemão pela UFPR, foi profes-
sora de alemão e atriz de tea-
tro e em publicidade. Também
trabalhou no selo e na loja de
discos da Barulho Records

Hobby
“Futebol! No rádio, na televisão
ou no estádio. E ler...”

Ídolo
“Sempre busquei ídolos, mas
nunca encontrei nenhum que
se encaixasse no perfil...”

Baladafavorita
“Eu não frequento mais bala-
das. Mas, antes de trabalhar lá,
era o Vox!”

Vox,Paradis,Zapata,
+55,Funfarra
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Oquefaltananoite
curitibana
“Não falta nada. Curitiba
é uma cidade estupida-
mente bem servida de
gastronomia, entrete-
nimento, balada... para
mim, é nota 9,5!”

Músicaquemudoua
suavida
“’Jane Jones’, do Clash,
possivelmente mudou a
minha vida”

Filme
“O meu predileto é Lili
Marleen, do Fassbinder”

Livro
“O Perfume, do Patrick
Süskind, e Cem Anos
de Solidão. Deus o livre!
Acho que já li umas 15
vezes cada um...”
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