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Terça-feira, 3 de Dezembro de 2019

ZOOM
Zoom na consultora de
imagem Francine Galvão
mostrando as inúmeras opções de cores da coleção de
‘Anabelas’ da loja Mr. Cat, no
Buriti Shopping, em Guaratinguetá.

TRIP
A dica da vez é literalmente
tirar os pés do chão num voo
duplo com o instrutor Jeferson Neves, da Pico Agudo
Sports, em Santo Antônio do
Pinhal, na Serra da Mantiqueira.

GULA
Para dar água na boca: talharim de nero, com molho
pomodoro ao pesto e deliciosos camarões flambados.
Especialidade do restaurante/empório Amicci Anchieta,
em São José dos Campos.

OBJETO DO DESEJO
Os vestidos estilo princesa da
nova coleção da DMZ Moda
Infantil, em São José, foram
sucesso durante recente desfile da loja. Evento comandado pela proprietária Letícia
Costa.

SELFIE
A selfie da vez é do momento especial da pró-reitora de extensão da Unitau,
Letícia Maria da Costa, ao
lado da filha Luciana, durante baile de formatura do
ensino médio.

Com sucursais e*
correspondentes

Colunista interina Ana Mattos

COMEMORAÇÃO CERVEJARIA ARTESANAL DE SÃO JOSÉ PREPARA FESTA DE FIM DE ANO

Adriana Rebouças/Divulgação

NATAL DO BEM
Lucas Toledo, Renata Müller,
Débora Adivago e Susi Toledo
nos preparativos para receber
hoje, das 15h às 20h, a terceira
edição do Natal do Bem com
mostra de mesas natalinas.
O evento acontece na loja
Breton, na Avenida Anchieta,
em São José.
NATAL DO BEM-2
O Natal do Bem, promovido
pelo Projeto Irmãs do Coração
em parceria com a Breton,
reúne mostras de mesas natalinas por personalidades da
cidade. O evento conta com
coquetel e shows: Peleco,
Priscilla Coutto e Banda, e
os Dj’s Fredy e Felipe da F3
Entretenimento. A renda será
revertida ao Hospital do GACC
(Grupo de Assistência à Criança com Câncer), em São José.

Cerveja, blues e
rock no Three Lions
A Three Lions, em São José
dos Campos, preparou
uma programação especial
para fechar o ano na melhor “vibe”, já característica da cervejaria artesanal
que mensalmente promove
eventos abertos ao público.
Sob o comando dos sócios
Wesller Alvarenga Portela
(Lelo), Marcelo Portela e
Fabrício Spigolon, o local
recebe na sexta-feira, das
17h às 23h30, o show de Sil
Ferreira & Charlie’s Blues
Band. O ingresso é R$ 10.
Já para o segundo sábado
do mês (dia 14), das 12h às
20h, a cervejaria promove
o tradicional “Portas Abertas”, com a banda de rock
Sr. Wilson. Além de espaço
kids, o evento permite o
acesso de pets. A entrada é
gratuita.

MAMA CHEGOU
A empresária Simone Clark
escolheu sua cidade natal,
São José dos Campos, para
comandar a primeira Mama
Bear Kid’s Store em solo
brasileiro. A loja recebe hoje
convidados para o coquetel
de inauguração, assinado
por Lúcia Gomez, e abre as
portas para o público, a partir
de amanhã, já com ofertas
incríveis para o Natal.
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Wesller e Marcelo Portela, pai e
filho no comando da Three Lions
Divulgação

A Three Lions reúne as seguintes cervejas artesanais: IPA,
APA, Red, Cream Ale, Imperial
Stout, Smoked, Weiss, Pumpkin
Ale, Session IPA, Saison, Witbier
e Berliner. Além disso, algumas

do estilo Wood Aged envelhecidas em barris de carvalho.
A cervejaria tem pontos de
vendas no Vale, Litoral Norte,
Serra da Mantiqueira e São
Paulo.

.
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DESTINO MANTIQUEIRA
A Serra da Mantiqueira
está em alta, com direito ao
projeto #VisiteMantiqueira
recentemente lançado pelo
Ministério do Turismo. Por
aqui, quem anda a mil por
hora com iniciativas ao “Destino Mantiqueira” é o gestor
de turismo Fábio Santos.
Pinhalense, ele conhece a
região como ninguém.
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Carolina Nakagawa e
Gustavo Carvalho

Stephanie Fidelis e Amanda Haruna
Gilberto Freitas/Divulgação

Gilberto Freitas/Divulgação
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DOÇURA & CARINHO
A Lola Quem Fez, em São
José, traz novidades para o
final de ano. Fabíola Marques, sócia da cafeteria,
aposta em “doces lembrancinhas” como opções para presentear pessoas especiais. A
Lola também preparou um
cardápio especial de panetones e chocotones.
FÓRUM OVALE
Tudo pronto para o Fórum
OVALE de Desenvolvimento
Econômico, que acontece
hoje, das 14h às 18h, no Hyde
Park, em São José. O evento
reúne especialistas em economia e lideranças empresariais para um mega debate.

