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Quarta-feira, 15 de Maio de 2019

ZOOM
Um zoom nos preparativos
da noite de degustação
“Viagem e Vinho” organizada por Rodolfo Marreco
na loja SCA de São José
dos Campos e realizada no
último dia 7 de maio.

TRIP
Uma visita cultural à Igreja
Matriz Imaculada Conceição
de Jacareí, para conferir de
perto um pouco da história
da própria cidade e ajudar
na divulgação da necessidade de seu restauro.

GULA
A torta vegana mix de Cogumelos feita com ingredientes frescos, alho-poro e
massa a base de farinha de
grão de bico, nas vitrines da
Torteria Haguanaboka de
São José e Taubaté.

OBJETO DO DESEJO
A ilha de cozinha em
comunicação com a sala
de jantar que integra os
ambientes num projeto
residencial da arquiteta
Thaís Martarelli, em São
José dos Campos.

SELFIE
A selfie da vez pertence
à empresária e também
palestrante Adeli Cesário,
em São José dos Campos,
que vê nessas fotos uma
maneira de se comunicar
com o mundo.

Com sucursais e*
correspondentes

CONVERSA GISELE BARROS PROMOVEU NO CURSO DA FAAP UMA MESA REDONDA

Divulgação

ENTRE MULHERES
Na última quarta, 8 de maio,
a Oscar Calcados e a Mississipi trouxeram a São José
a Tais Araújo para um bate
papo sobre moda e empoderamento feminino. Na foto,
ao lado da influenciadora
digital Aline Oliveira.

Divulgação

OPERAÇÕES FINANCEIRAS
Acontece amanhã, na Associação Comercial e Industrial
de São José, mais uma edição
do evento “ACI Conecta” tendo como convidada Luciana
Ikedo, especialista em investimentos.

Desafios: antenada
com o mercado
Na última semana, Gisele
Barros - professora de Marketing de Varejo na FAAP
São José dos Campos promoveu no curso uma mesa
redonda sobre os “desafios
do varejo em termos de
atuação e comunicação nos
dias de hoje”. Participaram
da conversa, Fábio Paiva,
gerente de marketing da
Gasômetro, Ingrid Souza,
empresária com quatro operações de varejo em shoppings; Wellington Serrão,
diretor da agência Mestra e
Margarete Sato, gerente de
marketing do Colinas Shopping. E, como era de se esperar, os alunos aplaudiram
em pé - “como professora
tenho uma dinâmica muito
interativa com os alunos e
constantemente levo convidados para discutir temas
relevantes” - comentou Gise-

le. Atual Diretora de Marketing
e Publicidade da Prefeitura de
São José, a moça é graduada
em marketing pela UNIP São

Paulo, pós-graduada pela
ESPM e tem MBA em Gestão Empresarial na Business
School, Canadá.

.

Gilberto Freitas/Divulgação

ROLHA
Rodolfo Marreco no encontro
no qual recebeu em sua SCA
em São José, José Salles e
Michel Darre para participar
da “Viagem e Vinho” numa
impecável noite de degustação voltada para arquitetos e
designers de interior.

Gisele Barros
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Divulgação

ROLHA-2
O trio Mariane Ribeiro, Adriana Azzalin e Patricia Faria
também deu rasante na SCA
de São José dos Campos para
uma noite de degustação.

Adriana Rebouças/Divulgação

Gustavo Pereira
e Polyana Mello
Divulgação

Divulgação

FELIZCIDADE
Quem circulou na festa Felizcidade em Guará no sábado
foi a quituteira Juliana Nicoli,
do Master Chef, ao lado do
maridão Marcel Nogueira.

Lucas Sonnewend Rocha
e Eduardo Albernaz
Gilberto Freitas/Divulgação
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Novo par
A festa Felizcidade do último
sábado no Espaço Multiuso
Cultural e Turístico de Guaratinguetá revelou um novo
par - a consultora de moda
Fran Galvão e o dentista Vitor
Vilela Neves, circulando juntos pela primeira vez.

