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Quarta-feira, 1 de Abril de 2020

Com sucursais e*
correspondentes

PANDEMIA JORNALISTA DE TAUBATÉ ESTAVA NA ÁFRICA ATÉ SEMANA RETRASADA

Divulgação

MUNDO RURAL
Nascido em Caçapava, o fotógrafo de moda Glauber Bassi
passou por uma verdadeira
maratona para fugir do coronavírus na Itália. Radicado no
país, ele quis se refugiar com
a família no Brasil, assustado
com o que viu na Europa. A
viagem durou 48h, foram
quatro conexões de avião.
MUNDO RURAL-2
Isolado numa fazenda na área
rural de sua cidade Glauder
Bassi enquanto respeita a
quarentena mudou o seu enfoque fotográfico. E ao invés de
modelo, estrelas e celebridades
desenvolve um ensaio fotográfico onde, entram em cena
vacas, flores e natureza. Tudo
em preto e branco.
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VITRINE
No dia 27 de março, em
Guartá, a empresária Helena
Verreschi completou um ano
da loja física de semi joias
- com projeto da designer
de interiores Flávia Bissoli
Mariano - e os quatro anos
de e-comerce. O coquetel
comemorativo segue adiado
por conta do coronavírus.

Mariana, retirada às
pressas de Angola
Quem também está vivendo de perto a pandemia do
novo coronavírus no continente europeu é a atriz e
jornalista Mariana Boccara,
de Taubaté. Aliás, como jornalista, encontrava-se em
Angola, na África até a semana retrasada e - segundo
Mariana, “por uma questão
política, não divulgavam
registro da epidemia pois
se assumissem casos de covid-19 por lá a produçao de
petróleo seria abalada”.
Um país onde a economia sobrevive do petróleo,
o peço do barril caindo
à cada dia, somado a um
sistema de saúde completamente pobre. “Embora
o pais estar fazendo um
trabalho belíssimo de controle nos aeroportos, não
conseguiram esconder o
jogo por muito mais tempo e no final de semana
foi anunciado os primeiros
casos” - prossegue Mariana
em seu relato que deixou
o país antes mesmo dos
casos serem anunciados
pois pressentia que tudo
se tornaria um caos - “fui
evacuada pela empresa que
trabalho, sai de lá correndo, larguei tudo para trás,
eu não sei bem se volto ou
quando volto, está tudo incerto, não apenas pra mim
mas como para todos”.
Em Portugal, na cidade do
Porto onde tem residência
- Mariana tem naquele país
consolidada correria como

Divulgação

ESTILO
Na linha dos cursos e consultorias online, nesse momento em que a ordem e a razão
nos mandam permanecer em
casa, a consultora de estilo,
moda e imagem Fran Galvão
também resolver se jogar na
rede da internet.
ESTILO-2
Com algumas turmas em
andamento a mocinha
aborda online os “Formação
em Consultora de Imagem”
“Moda com significado para
vendedores” e o “Estilize-se
- desenhado para o público
em geral looks com a participação de uma profissional.

Mariana Boccara, em sua última visita à Taubaté
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atriz de TV e teatro - acompanha junto do namorado André, que é médico, a vida entre a quarentena e o trabalho
de risco no hospital.
Mas suspira aliviada - “por

aqui sinto a população bem
consciente. Todos em casa,
só saindo do isolamento
quem realmente precisa
trabalhar ou comprar comida e remédio”.

.

AROMA
Prossegue na internet o Festival Gastronômico “Cozinha
em Casa”, do jornalista André
Leite, dono da marca “Degusta Vale” - onde acontece às
16h de hoje uma aula com o
Chef Felizardo Ricardo.

