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Terça-feira, 12 de Junho de 2018

ZOOM
Um zoom na obra “Tríplice Amizade”, do artista Alfredo Neves
Jr., na mostra “Evolução”, que
acontece no hotel Frontenac, em
Campos do Jordão. Ótima opção
para aquele presente “cult” para
o Dia dos Namorados!

TRIP
O jantar do “Dia dos Namorados” no Guten Bier comemora a
data de hoje com um programinha muito especial a dois: clima
romântico, cardápio especial e
uma vista incrível do banhado.

GULA
Sobremesa para comemorar o
Dia dos Namorados em casa: a
taça Extravaganza, da Mio Sogno
di Gelato, em São José. Ela traz
morangos picados, brigadeiros
branco e de chocolate ao leite e
bola de Gelato.

OBJETO DO DESEJO
Presente inusitado na clínica
Otavio Macedo, em S.José: o
preenchimento labial e o tratamento das rugas ao redor dos
lábios com ácido hialurônico tradicional ou com os skinboosters
que dão efeito gloss.

*Com sucursais e
correspondentes

Divulgação

COTAÇÃO
A Conexão FGV, São José,
realizou na última quinta-feira
(7) a palestra “Como Investir
na Bolsa de Valores”, pilotada
por Thiago Inaoka, da Manhattan Investimentos. Entre os
temas abordados, as perspectivas de investimentos para
2018 e os próximos anos.

Muitos brindes em
evento em Guará
No último dia 5 de junho,
aconteceu na empresa Yvette Casa, em Guaratinguetá, o
coquetel que comemorou os

20 anos do bufê e restaurante
Recanto do Bosque.
Ainda no evento, sob o comando de Juliana e Beatriz Vi-

lela Barbosa, ocorreu o lançamento da edição de inverno da
“JLS Magazine”. Uma confraternização cheio de bacanas.

.

Nando Jr./Divulgação

GRINALDA
As irmãs estilistas Marlene
e Gleyze Ferraz no espaço
Le Six em Jacareí, acompanham cada detalhe do evento
“Fashion Bribe” voltado para
noivas, cerimonialistas e mercado de casamento da região.

Divulgação

ELEITOS
No último dia 4 de junho
aconteceu, na Associação de
Engenheiros e Arquitetos, a
eleição da Diretoria Executiva,
Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal para mais um triênio.
E quem assumiu a presidência
foi e engenheiro civil Carlos Vilhena, tendo como vices Vitor
Chuster e Andréa Enomoto.
FAZENDO ARTE
O artista plástico Alfredo
Neves Jr está mostrando sua
série “Evolução” durante
exposição que acontece no
hotel Frontenac, em Campos
do Jordão. No final da tarde
do próximo dia 23 de junho
acontece um “Bate-papo
com o artista”, regado a espumante, dentro da programação da Virada Gastronômica Cultural.

Berenice Neves, Beatriz
Barbosa e Bernadeth Rebello

Tamara e Fábio
Mileo Galvão
João Athaide/Divulgação
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GRINALDA 2
O “expert” em moda Ellder
Anunciato apresentou o
desfile de noivas no evento
Fashion Bride, que teve o Le
Six de Jacareí como cenário.

Cinthya Galvão, Angélica
Araújo e Renata Carvalho

Cassiana Moura e
Juliana Vilela Barbosa
João Athaide/Divulgação
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BEIJA EU
A clínica Otávio Macedo, em
São José, está divulgando um
de seus procedimentos para
esse Dia dos Namorados.
Trata-se de um tratamento
que melhora a aparência
geral dos lábios, adicionando
feminilidade com preenchimento labial dando à mulher
maior poder de sedução.
Os homens também podem
corrigir o contorno, volume e
projeção dos lábios.

