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COM SUCURSAIS E CORRESPONDENTES

A DELICADEZA DE SER MÃE

Pura arte
A partir da próxima segunda-feira, São José receberá uma exposição de arte mais do que especial. Obras dos artistas Lucia Laguna, Juan Irribarrem e Hreinn
Fridfinnsson estarão no prédio
da Faap para visitação gratuita.
As peças foram escolhidas pelos
curadores da 30ª Bienal de Arte
de São Paulo. Na exposição, o
visitante poderá conhecer um
total de 11 obras dos três artistas
contemporâneos que tiveram
destaque na última Bienal, na
capital, entre outras pinturas e
técnicas artísticas.

Decoração
As empresárias Hérica e Ana Paula Pizzigatti participaram ontem
da mostra de arte e decoração
do Campinas Decor. Com elas, os
arquitetos Valéria Costa, Gustavo Martins e Regina Caldeira conferiram todas as novidades da
área para 2013/2014.

Coquetel
Glaucie Leite se prepara para o
lançamento do livro “Princesinhas do Século 21”, no Empório
Piccini, do Vale Sul Shopping. O
livro fala de forma divertida sobre situações embaraçosas que
só mulheres sabem como superar. Cerca de 100 convidados já
estão confirmados.

Novidade
Ana Baccaro se surpreendeu
com o sucesso de suas moringas,
desenhadas especialmente para
o Dia das Mães, em ação do
CenterVale Shopping
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A

jovem Ana Baccaro
ainda está surpresa
com o resultado do
trabalho feito para
uma campanha de Dia das
Mães a um shopping da região.
O pedido chegou despretensioso: sugestões de ilustrações
para moringas d’água. Pedido
feito e atendido. Ana criou qua-

tro ilustrações e todas foram
aprovadas.
Em menos de sete dias de
promoção, mais de 2.000 peças
já se foram -- e dois dos modelos se esgotaram. A jovem ilustradora, que é formada em design de produtos pela Faculdade Belas Artes, em São Paulo,
reconhece que a procura pelas

peças surpreendeu.
“Realmente é uma linda surpresa para mim. Criei os desenhos com muito carinho pensando em agradar todos os gostos. Os traços lembram a linha
infantil. A ideia foi mesmo resgatar o instinto materno e ainda o estilo retrô da moringa”,
disse Ana.

Estratégia. Para o marketing
do shopping, apostar em um
profissional regional foi uma
experiência diferenciada que,
a partir de agora, será aplicada
mais vezes.
“Encomendamos 4.000 peças e hoje, pouco mais de uma
semana de promoção, já tivemos mais de 70% dos estoques

esgotados. Já encomendamos
mais 1.600 peças. A valorização do profissional local não é
bem uma receita caseira, é
apostar no mercado interno”,
disse Juliana Bidoia, gerente
de marketing do CenterVale
Shopping.
“A delicadeza das peças conquistou as clientes”, afirmou. l

Sérgio Nunes e Ronan Hernandes estão com mais um investimento pesado em roupas e acessórios na Outlet do Jardim Esplanada. Os meninos trouxeram
desta vez 45 mil peças das mais
variadas grifes. A loja fica aberta
até 30 de julho. Outra boa novidade é que, entre as peças, há também produtos de decoração para casa e cozinha.

Acabou
Todos os camarotes da festa da
Mokai Miami, em São José, estão
esgotados. O evento, produzido
pelo empresário Paulo Camargo,
vai reunir cerca de 300 pessoas
no Espaço Cassiano Ricardo, neste sábado. Entre eles, não vão
faltar figurinhas conhecidas de
São Paulo.

Acordeom
O músico Amilcar Bondensan
estará hoje homenageando as
mães em uma apresentação especial no Hospital Antoninho
Rocha Marmo, em São José dos
Campos. A ideia partiu da empresária Regina de Campos, voluntária no hospital.

Mais

A consultora de moda Fê Bastos no evento da academia Curves

Mariana Canizza em coquetel de moda

Karina Alves em evento de moda em São José

E mais: até o final do mês, as mamães que tiverem seus filhos
nos hospitais Maternidade São
José, Policlin, Santa Casa e Antoninho da Rocha Marmo, todos
em São José, vão ganhar um kit
exclusivo “Natura Mamãe Bebê”. A ação é feita em parceria
com o Vale Sul Shopping.

