Terça-feira, 12 de Junho de 2018

3

UNIÃO FAZ A FORÇA

de casamento
B Pedido
conta com o apoio de sete
parceiros de OVALE, que já
garantiram alianças, vestido
de noiva e muito mais.

DIA DOS NAMORADOS PARA COMEMORAR ESSA A DATA, OVALE REVELA UMA EMOCIONANTE HISTÓRIA DE AMOR, SEGUIDA DE UM PEDIDO ESPECIAL

Passo a passo
de uma história
de muito amor

1

TE VER
Eu me lembro que você
ainda era ruiva quando
eu te vi e me encantei por
você pela primeira vez.

2

PRIMEIRA VIAGEM
Mais do que uma ida à
praia, nossa primeira
viagem juntos foi quando
você disse que me amava.

3

SOB O MESMO TETO
Viver com você me provou
o que eu já tinha certeza:
Quero passar todos os
meus dias ao seu lado.

4

CASAMENTO
Esse momento ainda vai
acontecer, mas eu espero
que seja um dos mais
especiais das nossas vidas.

DE HENRIQUE PARA NATHALIA:
‘AMOR, QUER CASAR COMIGO?’
Qual é a melhor notícia do dia? O amor! E nesta data, OVALE foi o cúpido de um pedido especial de Henrique,
nosso leitor, para sua amada Nathalia; o resultado você poderá conferir em vídeo publicado nesta terça-feira
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SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Henrique Leite
@henriquefaller

Nathalia, hoje a minha declaração para você é diferente.
Hoje, eu quero ir além de
todas as declarações em redes sociais que você já me viu
fazer. Hoje, quero subir mais
um degrau, um degrau importante do nosso relacionamento, e te mostrar que não há
alturas que restrinjam o amor
que você me proporciona.
Hoje, escrevo para falar sobre a vida e sobre o quanto
você mudou a minha quando
te encontrei. Eu ainda estava em outro relacionamento
VÍDEO
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Direto da redação, vídeos
trazem mais informações.
www.ovale.com.br

História. Mais um passo
está se aproximando par
a
construir essa linda etapa
da nossa história

Arquivo pessoal

como tudo foi tão rápido.
Você ficou solteira em uma
quinta-feira de primavera e já
na sexta, não perdi a oportunidade de florear os meus dias
com a sua presença. Saímos e
a nossa história tomou um ritmo que eu não esperava.
Quando vi, já estávamos no
mesmo passo da dança. Quando vi, a música que tocava na
primeira vez que te ouvi dizer
que me amava, era realidade

na minha vida. “Não posso
dormir, continuo acordado,
sem minha mulher ao meu
lado”, cantava Calvin Harris.
No último domingo fez um
ano desde que te convidei para
morar comigo, mas a verdade é
que tudo com você ainda parece pouco.
Eu quero mais. Obrigado por
me ensinar como ser carinhoso, atencioso e a ter paciência.
Hoje sei que se você está brava,

OVALE: o amor é a melhor notícia do dia

o rosto do leitor. Simbolicamente, queremos mostrar que
publicamos notícias de política,
economia, cidades, etc, mas sem
deixar de lado o dia a dia do morador da região. Este é mais um
capítulo nesta relação tão forte
entre OVALE e os leitores. É um
casamento, que sejamos felizes
para sempre”, disse o editorchefe Guilhermo Codazzi.

quando te vi pela primeira vez.
O ambiente não foi dos mais
favoráveis. Fazia dois anos
desde que eu trabalhava no
mesmo local e você conseguiu
colorir as paredes em que há
tanto tempo eu só via bege.
Você estava em um grupo de
12 pessoas e eu só conseguia
olhar para você. Não foram
muitos meses até que me separasse, mas você também
era comprometida. Hoje vejo

é melhor eu não te provocar.
Hoje sei que se a minha vida
vai bem, é porque a tenho nela.
Nathalia Ribeiro Rodrigues,
hoje é o dia em que eu escolhi
para dar um passo a mais em
nossa história e espero que
seja recíproco. Há dois anos
te conheci, há um ano e sete
meses posso te chamar de minha namorada, e, espero que
hoje, você se torne a minha
noiva.
Meu amor, você quer se casar comigo?

LETRAS GARRAFAIS

ESPECIAL. Neste Dia dos
Namorados, qual é a melhor
notícia? É o amor. Para celebrar
a data, o jornal fez as vezes de
cupido e destacou na capa a
melhor notícia da vida deste
casal de leitores. O plano? Imprimir o pedido na capa e regis-

trar a entrega do jornal na casa
da amada. A equipe vai registrar
a surpresa e a filmagem vai ao
ar nas redes sociais ainda hoje,
além de compor o Documento
OVALE -- documentário semanal
produzido pelo jornal. “OVALE
busca imprimir em suas páginas

.
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