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Éllder Anunciato
Especialista em marketing
pessoal, etiqueta profissional e
moda, Éllder atua há dez anos
no mercado como produtor e
consultor de imagem

# TAG
Trend Alert:
Anos 70 de volta!
Já faz algum tempo que tenho
visto uma movimentação do
mundo da moda de olho na
década de 70. Deixando um
pouco de lado os anos 90 que
foi referência para 2019, o verão de 2020 chega cheio de
novidades setentistas.
Acessórios de acrílico

Que tal abusar dos acessórios
de acrílico? Pulseiras, brincos
e bolsas estão no radar das
mais bem informadas. Com
pegada futurista, voltamos
ao início da década de 70. As
bolsas chegam transparentes
e algumas com compartimentos dentro para não ficar tudo
tão à mostra.
Lurex

Se tem um tecido que eu
adoro é o lurex. Ele reinou
no final dos anos 70 e volta

com tudo em macaquinhos,
vestidos, saias, blusas e em
detalhes nas peças de roupas
diversas. Não existe mais momento para arrasar no brilho.
Qualquer hora é hora.
Bolsa de palha

Combinando perfeitamente
com o clima do nosso país, a
bolsa de palha é perfeita para
trazer novidade para os looks
de verão. Avançando para as
produções urbanas aposte em
modelos geométricos como
as redondas ou quadradas.
Tiaras

Quem gosta de moda nunca
vai esquecer da icônica it girl,
Blair Waldorf, do seriado Gossip Girl. Na série ela usava e
abusava das tiaras. Em 2020,
elas podem ser finas, grossas,
lisas, bordadas, com pedras.

.

DESGURMETIZAÇÃO HAMBÚRGUERES POR 10 REAIS

bar em taubaté abre
as portas com chopp
gratuito na quarta
GASTRONOMIA. O bar Fuc-

king Crazy Boss vai reabrir
suas portas em Taubaté,
Avenida Itália, com um novo
espaço. A inauguração será
em 4 de dezembro, a partir
das 18h.
Para celebrar o retorno, serão distribuídos 200 litros
da cerveja Cão Loko - cada
cliente poderá retirar um
copo de 330 ml. O DJ Luís
Simonetti será atração da
noite, com vinil de primeira
qualidade.
Serão 10 torneiras chope artesanal, com copos a partir
de R$ 6. O hambúrguer é a
partir de R$ 10, no smash.
“Somos empresários do
ramo, clientes e entusiastas do Boss. Fomos os primeiros a promover eventos
cervejeiros em Taubaté e,
com esse novo projeto, seguiremos valorizando a cultura cervejeira na cidade”,
destaca a franqueada Lucia
Pezella.
O Fucking Crazy Boss nasceu em São José dos Campos e vai abrir uma segunda
unidade no município, marcada para 29 de novembro,

ACRÍLICO

Acessórios como
pulseiras, brincos
e bolsas estão no
radas das mais bem
informadas

Divulgação

Comida. Hambúrguer com
guacamole é vendido por R$ 15

na Vila Sanja.
O Boss Taubaté vem para reforçar a proposta de ‘desgourmetizar o rolê’. Em breve, a
marca ganhará o Brasil com
novas franquias. “O Boss veio
para fazer a revolução em diversos aspectos. Deixamos
para trás a ideia de que sair
para beber chope artesanal e
comer demandava um gasto
imenso”, explica a sócia Rafaela Emerim.

.

BOLSA DE PALHA
Estilo. Novidade
chega para combinar
perfeitamente com o
clima do nosso país

