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CAMILAMOREIRA

Reponhamassa capilar
e tenhafiosmais sedosos

estética

Tratamento
intensivo para
cabelos

StudioHairAntônioSilva
Telefones: 3236-3143/3263-8566

u mtratamento emalta no
mercadovema calhar
muito bemcoma
necessidadede se

recuperar os cabelos após as férias.
Prometendohidratar, reconstruir a
fibra capilar, reduzir o volumee,de
fato, restituir a saúdedosfios, uma
nova selagemvai literalmente fazer a
cabeça namulherada e damacharada
que também temcabelos longos.É
unir oútil ao agradável.

SegundoAntônio Silva, do Studio
Hair, assimque acaba overão, os
cabelos necessitamdeum tratamento
intensivo e eficaz, pois a açãodo sol e
domar abre as cutículas, deixando as
madeixas fragilizadas e propensas a
inúmeras alterações.“Tudo isso acaba
danificando a saúdedosfios,
tornando-os ressecados, sembrilho,
quebradiços e porosos”, detalha o
cabeleireiro.

A técnica, segundo ele, é a coqueluche
domomento.Inovadora, ela atua nos

fios internamente, tornando-osmais
resistentes às agressões.A aparência
final resulta emcabelosmais sedosos,
iluminados, brilhantes e super-
hidratados.“O tratamento acaba
tambémrepondomassa capilar e
permite que afibra retorne ao seu
comportamentonatural”, garante
Antônio Silva.

Oprocedimento leva deumaaduas
horas.Começa coma lavagemdosfios
comshampoo e emseguida vema
aplicaçãodo ativador defibras
capilares, uma espécie demáscara que
faz a reposiçãode líquidonosfios, o
que facilita a penetraçãodos outros
ativos aplicados emsequência, comoa
queratina, que preenche a abertura
dosfios, e o selador de cutícula, que
finaliza todo oprocesso.

MARCO SANTOS
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40 ANOSDEAQUISIÇÕESE
UMACOLEÇÃOAVALIADAEM
CERCADER$ 18MIL
Na casa do bombeiro aposentado José
Frederico Nascimento há 300 CDs,
260 LPs, 30 discos de 78 rotações, 95
DVDs raros e biografias, material do
qual ele não se desfaz por nada. Todos
os dias ele escuta canções de Elvis em
três turnos: manhã, tarde e noite

ACERVO

Coleção
invejável

‘comprometido’ comessa ondade
Elvis Presley”, antecipa o empresário,
que atualmentemantémabanda
MojoDoors, a qual enveredano
campodo também lendário Jim
Morrison e cia.

Mas o centro de seuuniverso é
mesmoElvis.NahamburgueriaRock
‘N’Roll Circus, que comanda com
mais dois sócios no bairro daCidade
Velha,Artur criou e batizou
sandubões commúsicas do rei, o
“HoundDog”e o “VivaLasVegas”.

t rezentosCDs,pelomenos 260
LPs, cerca de 30discos de 78
rotações, alémde95DVDs
raros e biografias.Eis a conta

atual do acervo exclusivamente de
Elvis de JoséFredericoNascimento
Fernandes, umbombeiromilitar
aposentado.São40 anos colecionando
euma certeza: nãohánegócio capaz
de fazê-lo desfazer-se de todo o raro e
invejávelmaterial.

“Meuacervo está avaliado emR$ 18
mil,mas nãoquerovender”, avisa, já
tirandodopáreo eventuais
interessados.Fred, comoé chamado
por amigos, temumgosto refinado.
AlémdeElvis, dividemoespaço em
sua casa simples no bairro doTapanã
numerosas preciosidades de gigantes

comoNatKingCole,DeanMartin e
BingCrosby, entremuitos outros,
mas uma coisa é certa: Elvis é
escutado todos os dias.“Edemanhã,
de tarde e denoite”, frisa o
colecionador.

Umamúsica, emmeio a tantas, é
marcante.Assimcomoopróprio
artista temas canções que lembrama
triste separação conjugal dePriscilla
(“Separateways”e “Always onmy
mind”), omilitar revela a sua: a balada
“Loveme, love the life I lead”, que
prometia umamor comamãe de seus
doisfilhos até após amorte.Mas,
assimcomoa ex-senhoraPresley, ela
nãoquis continuar a vida a dois, e o
fatoficoupara sempre lembrado,
junto comamúsica.

MÁRIO QUADROS


