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nAs ondAs do rÁdio

mAmmA miA!

Uma das maiores redes de rádios do
país, a CBN acaba de chegar a São José
dos Campos. Mérito do queridíssimo
José Geraldo Amoroso Jorge, herdeiro
do grupo Piratininga de Rádio. Há
40 anos, fazendo história na região,
a família Jorge ganha um reforço na
programação da AM 750, ao lado de
grandes nomes do jornalismo como
Milton Jung, Cássia Godoy e Carlos
Alberto Sardenberg. Se depender da
credibilidade da família Jorge, a CBN já
nasce um sucesso por aqui.

Ainda falando de beldade, a modelo
Amanda Santos, de Guaratinguetá,
ganhou nova campanha nos catálogos
de moda pelo mundo. O pequeno Davi,
de um ano, tem se saído muito bem nas
ações publicitárias, ao lado da mamãe,
que está orgulhosa com os trabalhos
do pequeno. Amanda vive em Milão,
na Itália, há quase uma década. Depois
de desfilar por passarelas do mundo
inteiro, incluindo o Fashion Week de
Nova York, agora ela curte outro job, o
de ser mãe.

BelezA em dose duPlA noVo youtuBer?
Quem acompanha o modelo
internacional Bruno Santos, de Taubaté,
nas redes sociais tem perdido o fôlego.
Não só com a beleza escultural dele,
mas também da namorada, Carol
Taurisano, de Brasília. Com 1 milhão
de seguidores no Instagram, Bruno
posta a rotina saudável e as viagens dele
pelo mundo ao lado do novo amor.
As últimas viagens para Londres e
Túrquia, que incluem cenas lindíssimas
na Capadócia, são simplesmente de
suspirar de tanta beleza.

Em 2020, José Luiz de Souza completou
35 anos de jornalismo social. O
badalado colunista de OVALE agora
se aventura no mundo digital. Em
tempos de pandemia, ele reinventouse. Segue isolado, mas conectado à
sociedade, tanto que estreou um canal
no YouTube, o “JLS Magazine”. E pelo
jeito gostou desta vida online: a última
live teve leilão de obras de arte e foi
beneficente, em prol de artistas que
ainda sofrem as consequências da
pandemia.

descolAdA

esPie À VontAde!

A taubateana Sabrina Mello também
segue mergulhada na vida online.
Referência em comunicação e
desenvolvimento humano, já tendo
treinado executivos de empresas como
Bradesco e Bank of America, ela vem
se envolvendo em projetos digitais.
À convite da Descola, tirou do forno
uma escola de cursos online. Com o
tema “Comunicação Inclusiva”, um dos
cursos visa difundir uma comunicação
mais respeitosa, coerente e sem
preconceitos.

Por falar em vida online, quem anda se
aventurando e muito bem na internet
é o ex-repórter do “BBB”, Vinicius
Valverde. Vina está de casa nova, em
São José dos Campos, onde mora com
a esposa Vivian e o filho, João. A obra
virou tema central de um programa,
que ele estreia em breve no YouTube.
Mais de 20 marcas participam do
programa. Vale assistir, dar aquela
espiadinha na obra e perceber que neste
“reality” quem manda mesmo na casa é
a mulher dele.
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