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Quarta-feira, 11 de Setembro de 2019

ZOOM
Um zoom em uma das obras
do artista plástico colombiano,
Pablo Manrique, que reside na
estancia de Cunha, em exposição até esse início de mês no
Espaço Cultural do Superior
Tribunal de Justiça, em Brasília.

TRIP
Vai até Campos do Jordão para
conferir a cozinha contemporânea de alguns restaurantes
festejados durante a Temporada da Cerveja Artesanal,
aproveitar para um passeio a
bordo da Maria Fumaça.

GULA
Uma escala no bar Esquina do
Djalma para apreciar o eisbein
defumado ao molho de cerveja Viena Lager, da “Caras de
Malte” com chucrute, salsichas
alemãs e batatas assadas, em
Campos do Jordão.

OBJETO DO DESEJO
Com design contemporâneo,
o modelo Swiss Modern é
vencedor do Prêmio “Red
Dot”, um dos concursos de
design mais respeitados do
mundo numa linha que possui cinco itens fundamentais.

SELFIE
A representante regional e
finalista no recente Master
Chef da TV Band, a quituteira
Juliana Nicoli encara um selfie ao lado de sua mascote no
último domingo em Guará,
quando completou 36 anos.

Com sucursais e*
correspondentes

ECONOMIA ZEINA LATIF VAI FAZER ESCALA EM SÃO JOSÉ NO DIA 16 DE SETEMBRO
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AGORA É MODA
Dividindo seu tempo entre
São José dos Campos e Curitiba, onde leciona e é consultor
nas Faculdade Senac e da
UniCuritiba, Éllder Anunciato,
estará de volta onde participa
de ações em parceria com
o CenterVale Shopping nos
próximos meses.
AGORA É MODA-2
Com 13 anos de experiência
no segmento da moda, Ellder
Anunciato deverá participar
da campanha que terá como
objetivo mostrar as tendências
de moda primavera-verão
2019/20 ao público regional. O
trabalho deverá ser mostrado
em breve através das redes sociais do shopping, do consultor
e de parceiros estratégicos.

Estratégias e mais
oportunidades
Quem faz escala em São
José dos Campos no próximo dia 16 de setembro é
Zeina Latif - um dos nomes
mais conceituados da economia brasileira, eleita em
2006 pela revista Forbes
uma das mulheres mais influentes do Brasil, doutora
em economia pela Universidade de São Paulo e com
passagem por instituições
como o Royal Bank of
Scotland, ING, ABN-Amro
Real e HSBC - vem à cidade
para pilotar palestra na primeira edição do Innovation
Brazil Leaders Forum que
acontece no Parque Tecnológico. Economista chefe
da XP Investimento, Zeina
vem a convite da Plátano
Investimentos de São José
dos Campos - e pilota palestra sob o tema “ Estratégias
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CLORO
Vai ser amanhã, dia 12 de
setembro, a marca Fabiola
Molina completa 15 anos!
Tendo no comando a própria
nadadora ao lado de mamãe
Kelce, surgiu como um hobby
para logo se transformar
em negócio, atendendo não
somente atletas, mas todas
as pessoas que amam moda
natação, praia e casual, com
design, tecnologia e conforto.

Zeina Latifg, em São José
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de Investimentos e Oportunidades no País”. No período de
15 à 17 de setembro a Plátano
também contará com um es-

tande no evento, com assessores de investimentos
à disposição dos interessados.

.

CLORO-2
Acabando de retornar do Pan
-Americano em Lima, no Peru,
onde atuou como comentarista, Fabíola prepara uma
grande festa nessa quinta, em
sua loja/fábrica em São José
onde iniciou atividades com
uma funcionária produzindo
50 peças/ mês e hoje conta
com 35 funcionários, produzindo 5 mil peças/mês.
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TÍTULO
Itamar Cóppio e o Deputado tucano, Eduardo Cury
estavam entre os políticos
que lotaram o auditório da
Câmara Municipal de São
José dos Campos que prestou
homenagem ao Deputado
Federal Milton Vieira na noite
da última sexta.
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TRIBUNA
Ao lado da esposa Rosangela, o Deputado Federal
Milton Vieira, do PRB, na
noite da última sexta, 06 de
setembro, ao receber o título
de Cidadão Joseense na Câmara Municipal de São José
dos Campos.

