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designer Ana Baccaro, 28 anos, tem inspirado outras mulheres com a exposição “Traço a Traço” que está
em cartaz no CenterVale Shopping, em São José dos Campos.
Em 25 obras, a jovem que
começou a desenhar cedo apresenta sua versão graciosa para
ícones de beleza e elegância
que ainda estão atuais e continuam ditando tendências.
Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, Frida Kahlo, Carmem
Miranda e Amy Winehouse são
algumas das divas que a designer recriou a partir dos seus
traços delicados e precisos.
“Todas as obras são feitas à
mão, sendo a maioria preta e
branca. As coloridas foram recriadas no computador”, disse
Ana Baccaro sobre as obras
feitas em caneta nanquim.

Foi muito bem comemorado na
terça-feira o aniversário de 45
anos da Escola Monteiro Lobato.
Miriam Ricci, fundadora da instituição, presenteou educadores e
outros convidados com uma palestra do professor e filósofo Mario Sergio Cortella, que foi realizada no Teatro Univap.

Casa cheia
Pelo carisma do convidado, houve quem esperasse a ausência
de algum convidado para conseguir prestigiar o encontro que
tinha vagas limitadas. Cortella
falou muito sobre educação, mudanças e seriedade ao ensinar.

Novas atitudes
Em quase duas horas de bate-papo, Mario Sergio Cortella fez uso
da sua trajetória de vida para
inspirar com bom humor ímpar
os professores presentes. Partilhar e conviver foram virtudes
que conduziram sua conversa.

Filósofo pop
Cortella, reconhecido e admirado por sua carreira, principalmente porque desmitifica temas
filosóficos para qualquer público, também impressiona por ser
um verdadeiro fenômeno da selfie e dos autógrafos. Em São José, os participantes queriam registrar o encontro com uma foto.
Disposto, ele atendeu os pedidos
e disse gostar do assédio.

Perfil. Os pôsteres da designer

que estão no centro de compras fazem parte de um projeto
pessoal denominado “Mulherzinhas”, no qual Ana transforma em ilustração as personalidades femininas que admira.
“Sempre desenhei amigas,
professoras e acabei me especializando nisso. A mostra faz
uma homenagem para esses
ícones que nos inspiram.” l

Presentão

PEDRO IVO PRATES

A designer Ana Baccaro, de Jacareí, está feliz com o resultado de ‘Traço a Traço’ porque já comercializou boa parte do seu acervo

Descanso
A empresária Francine Maia viajou para a Europa, onde vai explorar a Espanha e a França, passando pelo Vale de Loire para
apreciar construções francesas.

Almoço
Descansar? Que nada! O empresário Marcelo de Moraes vai
abrir as duas unidades do Amicci
nesta Sexta-Feira Santa para
atender quem deseja apreciar
receitas à base de bacalhau mas
não quer cozinhar em casa.

Vinhos

GILBERTO FREITAS/DIVULGAÇÃO

Joelma Prado e Luana Prado prestigiam encenação

GILBERTO FREITAS/DIVULGAÇÃO

Leila e Carlito Paes na abertura do Auto de Páscoa

GILBERTO FREITAS/DIVULGAÇÃO

Victor Cássio Miranda e Janaina assistem espetáculo

Em tempo: o empresário Marcelo de Moraes também recebe
convidados na terça-feira para
uma degustação de vinhos com
rótulos da vinícola Pizzato. Um
jantar também marca a ocasião.

Badalado
O florista Ricardo Makoto trabalha na produção de dois projetos
que prometem surpreender pela
superprodução. Um deles será
um casamento com características de época e ares de castelo.

Decoração

GILBERTO FREITAS/DIVULGAÇÃO

GILBERTO FREITAS/DIVULGAÇÃO

Marco Aurélio Vituzzo e Tama Vituzzo em celebração

Vania Ferreira e Fernando Ferreira em noite religiosa

GILBERTO FREITAS/DIVULGAÇÃO

Marta e Fernanda Cardoso conferem Auto de Páscoa

Outra concepção do empresário
será criar um cenário de aproximadamente 200 metros, coberto com lâmpadas, para reproduzir o céu. A ideia é de um casal
que vai oficializar a união e está
investindo alto na festa que será
em casarão de Taubaté.

