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Quarta-feira, 9 de Outubro de 2019

ZOOM
Um zoom em uma das atrações da Fazenda Tarundu,
em Campos do Jordão para o
Dia da Criança do Cozinha da
Montanha, que também inclui
cardápios infantis nos principais restaurantes.

TRIP
Prossegue até 20 de outubro no Colinas Shopping, em
homenagem ao Dia da Criança,
um novo evento do Mundo das
Bolinhas: o Volcano Adventure,
ambientada com um vulcão e
um dragão.

GULA
Acontece até o final desse
mês, em algumas unidades
da rede Accor em São José e
Vale do Paraíba, a 2ª Edição do OKtoberfest da Rede
Accor no Brasil com pratos
típicos alemãs.

OBJETO DO DESEJO
O desejo de todo evento bemsucedido conquistado pelo
Vale Music Fest, realizado em
dois finais de semana em São
José, arrecadando 14.215 quilos
de alimentos doados ao Fundo
Social de Solidariedade.

SELFIE
Adriana e Alexandre Harrisberger encaram uma selfie
em um dos pontos mais
fotografados da Cidade do
Rock durante o último fim de
semana no Rio, encerrando o
Rock In Rio 2019.

Com sucursais e*
correspondentes

LITERATURA AÇÃO DA CONFEITEIRA CRIS CARVALHO COMEMORA O DIA DAS CRIANÇAS
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EM MADRID
A médica Fernanda Rocha do
Hospital Orthoservice, São
José dos Campos, ladeada
pelos médicos Fernando Roubaud e Pedro José Delgado no
Instituto Europeo de Cirurgia
Reconstructiva Madrid, Espanha, onde participa de especialização com cerca de cem
profissionais do mundo todo.
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PELA PAZ
A monja budista Kelsang Janglam faz escala pela primeira
vez em São José dos Campos
na noite de hoje. E tendo o
Teatro Municipal como cenário
pilota palestra sobre o tema “A
Paz é Possível?”, em um evento,
promovido pelo Centro Budista
Kadampa Jangchub Ling.

Leitura com sabor
de chocolate
Termina no próximo sábado, 12 de outubro - Dia da
Criança - a Campanha “Ler
é tão bom quanto chocolate” que visa reforça incentivo à leitura e promete
destinar livros arrecadados
à casa que assiste crianças em situação de risco
da cidade. A ação, elaborada pela confeiteira Cris
Carvalho, de São José dos
Campos, comemora o dia
das Crianças incentivando
à leitura arrecadando publicações que serão entregues
a uma casa que assiste menores em situação de risco
na cidade. São 200 pirulitos
de chocolate disponíveis às
pessoas que levarem um livro infantil no endereço da
chocolateria Le Truque, em
troca da delícia. A Le Tru-

que se uniu ao Grupo Piquenique Literário nesse mês de
outubro para essa ação solidária “Nós unimos forças para
promover a leitura para todas
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essas crianças. Chocolates
e livros são excelentes presentes” - comenta a confeiteira, dona da chocolateria
Le Truque.

.

A confeiteira Cris Carvalho

FESTA MINEIRA
O empresário Fabiano Domiciano, do Zabumba Buffet Kids
de Taubaté e sócio da esposa
Carla na Fabriciana Eventos
em São José dos Campos,
comemora 36 aninhos amanhã. Mas a comemoração será
sábado, no sítio da família em
Conceição dos Ouros, Sul de
Minas para um pequeno número de amigos com play-list
que vai do violão popular de
Nanda Andrade ao ritmo eletrônico do DJ Set de Dave.
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ESTÉTICA
Bruno Aguilar e Eduarda Vargas Luzia, em noite de inauguração do Estudioface, nova
marca do Grupo Espaçolaser,
no CenterVale Shopping em
São José dos Campos.
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TROCANDO IDEIAS
Trio elegante formado por
Ingrid Farias, Lívia Uemura e
Cristiane Barra em noite de
confraternização profissional
no Troina Pizza Gourmet, São
José dos Campos, no final de
setembro.

ESTÉTICA-2
Dorival Luzia e Cilene luzia
e Paulo Morais também
estiveram na inauguração do
EstudioFace, no CenterVale
São José dos Campos - um
novo espaço focado em rejuvenescimento facial.

Ygor Moura e
Fernanda Milred

Mariana Maia, Fernanda
Balatori e Lara Castro
Gilberto Freitas/Divulgação

Gilberto Freitas/Divulgação

