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15 e 16 de Julho de 2017

*Com sucursais e
correspondentes
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DECOR
Na Dell Anno de Taubaté,
Kledson Leão e Danilo Soares
de Lima organizaram palestra técnica de apresentação
das novas cores Dekton e &
X-Gloss, para arquitetos de
designer de interior.
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DECOR 2
Ainda na Dell Anno de Taubaté, o palestrante Matheus
Menezes encara o dlash ao
lado de Reginei Araujo, no
evento da Dekton e Silestone
by Constantino.

Pipoca, cachorroquente e cerveja!
Pronta para comemorar em estilo “junino” seu 4º aniversario,
a Cervejaria Devassa, do shopping Colinas, em São José,
propõe o um animado Arraial.
A festa temática será na noite
do dia 18 de julho com a proposta de trazer o sabor das comidas simples e mesas fartas
das comemorações juninas.
Vai ter espiga de milho, pamonha, pastel junino, pinhão,
cuscuz, bolinho caipira, três
tipos de caldos, espetinho misto, pão com calabresa e vinagrete, arroz doce, canjica, batata doce assada, cocada, doce
de abóbora e de batata doce,
pé-de-moleque, maria mole e
maçã do amor, além daquelas
bebidas, para tomar à vontade:
quentão, vinho quente, chocolate quente, cerveja Sunset, refrigerantes e água.
“Queremos festejar esses quatro anos da cervejaria com
toda a animação e alegria das
festas juninas” afirma Vanessa
Marietto, ao lado do marido
Luiz Antonio Capella.

.

CAFÉ DA MANHÃ
Quem também deu rasante
na Clínica Silhouette, em São
José, foram as blogueiras
Nicole Oliveira, do “E agora,
gêmeos”, e Nadia Santos, do
“Nadiaver”.
NIVER
Descolados de toda a região
baixando neste sábado no
Fire Up Stella Artois, em
Campos do Jordão. Vai ser
alí, durante a tarde, a comemoração de aniversário
do DJ Freddy Ribeiro, da F3
de são José – onde também
vão estar os irmãos Felipe e
Fabiano Ribeiro. Se apresentam ainda, Edu Zottini, Garbo
Venutti e Shinizu.

Vanessa Marietto, ao lado do
marido Luiz Antonio Capella
Divulgação

Divulgação

ESTICADINHA
A Clínica Silhouette, em
São José, recebeu na última
semana convidadas para um
café da manhã e bate-papo
sobre cirurgia plástica com
o médico responsável pela
clínica, Renato Perali. Entre
as convidadas, a empresaria
Marilda Serrano.

Jamile Socuta

Veridiana Guarnieri
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MESA POSTA
A consultora de moda e estilo
Cris Bedendo está à frente dos
workshops de inverno gratuitos do Shibata Casa e Presentes na região. Entre os encontros agendados estão dia 21 em
Taubaté, dia 27 em Caçapava
e Jacareí no dia 28 de julho,
encerrando a programação.

