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Quinta-feira, 2 de Abril de 2020

Com sucursais e*
correspondentes

PANDEMIA CRIS BERGAMINI VIVE ATUALMENTE NO SUL DO PAÍS EUROPEU

Divulgação

Na Itália, com o
turismo estagnado

ALTERNATIVA
A boutique Emporium Bonk,
na Vila Ema, São José, acaba
de implementar o seu delivery de sapatos, serviço que a
empresária Daniela Bonkowsk
pretende dar continuidade
mesmo após a reabertura. Já
era projeto da empresa que
adiantou o funcionamento do
Fashion Delivery para minimizar prejuízos da quarentena.

Divulgação

ACOLHENDO-2
Frei Hans é detentor do “Prêmio Pomba Dourada da Paz”,
e figura ao lado de Dalai
Lama, Barack Obama, etc. E
agora solicita doação de roupas, alimentos e até dinheiro
aos seus novos hóspedes.

De São José dos Campos,
para onde o pais se transferiu para trabalhar na Embraer, Cris Bergamini vive
atualmente na cidade de
Matera, região da Basilicata, no sul da Itália.
Trabalhando na área de
turismo, comanda no instragram o perfil “Itália com
Bossa” com dicas e roteiros, também tem atuado no
setor de Home Stager - arquitetura de interiores - o
que possibilita desenvolver
trabalhos em casa nesse
momento, uma vez que o
turismo está 100% estagnado - o que reflete de forma

contundente no hotel boutique
que possuem na cidade.
“O turismo é a grande alavanca desse país, e turisticamente
o mais visitado do mundo e
nesse momento a Itália está de
joelhos”, comenta Cris Bergamini que completa: “Mas isso
vai passar e o País voltará a
brilhar mais do que nunca.
“Infelizmente, economicamente, está tudo literalmente
parado, mas não só para mim,
para todo mundo - exceto farmácias e supermercados, estamos vivendo com as nossas
reservas”.
A Itália tem uma população
que em grande parte pertence

PELE
O publicitário de São José,
Marcelo Feitosa (foto) e seu
companheiro, Bruno Rangel
- autores da obra “Pele”, iniciaram promoção para venda
de exemplares com parte da
renda em prol da campanha
pró cesta básica à comunidade do Morro da Mangueira,
Rio, que tem passado necessidade neste confinamento.
Confira como participar no @
peleproject do instagram.
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Cris Bergamini, dentro de casa em isolamento
Divulgação

ACOLHENDO
Conhecido internacionalmente, Frei Hans - que dirige
em Guaratinguetá a Fazenda
Esperança, para dependentes químicos - começou a
acolher também moradores
de rua daquela cidade e
localidades vizinhas, que têm
vivido em estado de risco
por conta da pandemia.
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ao grupo de risco: os idosos
- e sobre isso Cris Bergamini tem uma opinião conflitante “creio que os grupos
de risco devam ser protegidos e permanecer isolados,
mas acredito que as outras
pessoas deveriam retomar
suas atividades o quanto
antes pois a situação econômica realmente está ficando
insustentável” - mas conclui
- “ hoje que dar o nosso melhor, pois não sabemos o
dia de amanhã. Cultivar o
essencial, pois é isso que no
final nos sustenta e o que
nos resta durante uma tragédia como essa”.

.

AVALANCHE
Nascido em Guaratinguetá,
mas residindo na Alemanha,
o violoncelista clássico Christian Grosselfinger foi pego
de surpresa numa estação de
esqui nas montanhas da Itália
e encontra-se confinado há
duas semanas em seu próprio
trailer pois as viagens e fronteiras estão bloqueadas.
AVALANCHE-2
Nos primeiros dias de
confinamento, em pleno
acampamento, o susto com
a possiblidade dos recursos
financeiros não serem suficientes para durar até 03 de
abril, Christian Grosselfinger
se dispôs a dar aulas online.

