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Sexta-feira, 8 de Novembro de 2019

ZOOM
Garrafas da nova cerveja
artesanal Vérita, da cidade de
Silveiras, sabores – Kolsh, American Blond Ale, American Pale
Ale, Weiss, Stout e American
IPA – ganham degustação hoje
no Além do Café em Guará.

TRIP
Um passeio até o CenterVale
Shopping na manhã desse
domingo, quando Papai Noel
inaugura a ‘Estação dos Sonhos” – a decoração de Natal
numa estação de trem que vai
dar asas à imaginação.

GULA
O famoso Arroz Carreteiro,
que junto de outros pratos
típicos como Baião de Dois
ou Porco no Rolete poderão
ser devorados até domingo
no XIII Festival da Viola em
Santo Antônio do Pinhal.

OBJETO DO DESEJO
Na Clínica BYC de São José
dos Campos, os famosos
banhos “Milk Bath” para gestantes, em em uma banheira
cheia de leite, podem ser utilizados vários tipos de flores,
frutas cítricas.

SELFIE
Uma selfie de Juliana Rabecchi, durante a movimentada
Feijoada Apimentada promovida pela F3 Entretenimento
na Mansão Eventos de São
José dos Campos no último
sábado.

Com sucursais e*
correspondentes

MÍDIA TRATA-SE DA 15ª EDIÇÃO DA REVISTA SEMESTRAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL

Divulgação

TRENÓ
O gerente geral do Shopping
Jardim Oriente, em São José,
Alexandre Balúgoli deu início
a contagem regressiva para
a chegada do Papai Noel que
acontece na tarde do dia 10 de
novembro próximo. A decoração toma conta dos corredores do shopping onde um
urso gigante e o trono do bom
velhinho são os personagens
centrais para fotos e selfies.
TRENÓ-2
Além de sua decoração de natal o Shopping Jardim Oriente
em São José sedia a Expo Beleza, de 9 a 11 de novembro, com
as tendências, lançamentos e
equipamentos do segmento.
E inaugura cinco novas lojas
entre elas a Cobasi Pet e a
Calzoon de calzones, doces e
salgados italianos.

JLS Magazine,
cultura e informação
Será lançada no final da tarde de hoje, no Além do
Café, em Guaratinguetá, a edição verão da JLS Magazine, que também ganha noites de lançamento na Florense de São José dos Campos na próxima segunda,
dia 11 e na Clínica OM & Associados na terça, 12 de
novembro. Trata-se da 15ª edição da revista semestral
de circulação regional.
Como matéria de capa, a comemoração dos 40 anos
de dermatologia do médico Otavio Macedo, de São
José dos Campos – uma história profissional que se
confunde com a própria chegada da dermatologia estética no Brasil com a sua fundamental participação. A
edição traz ainda algumas novidades do cenário cultural – como a brilhante participação da atriz Fernanda
Ventura, de Taubaté interpretando dois personagens
no musical “Dona Ivone Lara, um sorriso negro”, que
inicia turnê pela França e Portugal. E a participação do
bailarino Ponciano Almeida, de Guará no filme musical “Cats”, de Tom Hooper com estreia mundial marcada para dezembro. Nos três eventos de lançamento da
nova revista, com apoios de Amicci Anchieta, cerveja
artesanal Vérita, Gaia Via Gastronomia, Treebs e Only
Entretenimentos – a possibilidade para conhecer, em
primeira mão, o conteúdo da nova edição.

.

BANHEIRA
A fisioterapeuta Giselle Guginski acaba de trazer para as gestantes os famosos banhos Milk
Bath, para sua Clínica BYC em
São José dos Campos. Terapêutico, trata-se de um banho rico
em proteínas já que o leite é
um produto emoliente e ajuda
na hidratação e no processo de
recuperação da pele, que sofre
bastante devido ao aumento
de medidas da gravidez.
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Otavio Macedo, 40
anos de medicina
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CHANTILLY
Foi no salão de festas do Edifício Villaggio no Jardim Aquarius em São José dos Campos
que Ketula Rebelo Gil comemorou 15 aninhos, cercada da
família e dos amigos do 9º ano
do Colégio Materdei.
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BANHEIRA-2
E é na própria clínica BYC, que
algumas gestantes que estão
aderindo ao chamado Mik Bath
– uma banheira cheia de leite,
podem ser acrescidos com
vários tipos de flores, frutas
cítricas e até folhas secas. As
mamães com bebe à bordo
poderão fazer um ensaio fotográfico enquanto relaxam.
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Ponciano Almeida,
no musical “Cats”

Fernanda Ventura ( esq)
musical Dona Ivone Lara
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ESTÉTICA
Mariana Moreira – na foto ao
lado de Camila Vilela – durante a concorrida inauguração de seu próprio centro
de estética no New Yorker
Tower, jardim Aquarius, São
José dos Campos.

