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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 despreten-

sioso: 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 mode-

los se esgotaram. A jovem ilus-

tradora, que é formada em de-

sign de produtos pela Faculda-

de Belas Artes, em São Paulo,

reconhece que a procura pelas

peças surpreendeu.

“Realmente é uma linda sur-

presa para mim. Criei os dese-

nhos com muito carinho pen-

sando em agradar todos os gos-

tos. Os traços lembram a linha

infantil. A ideia foi mesmo res-

gatar o instinto materno e ain-

da 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 pe-

ças e hoje, pouco mais de uma

semana de promoção, já tive-

mos mais de 70% dos estoques

esgotados. Já encomendamos

mais 1.600 peças. A valoriza-

ção do profissional local não é

bem uma receita caseira, é

apostar no mercado interno”,

disse Juliana Bidoia, gerente

de marketing do CenterVale

Shopping.

“Adelicadeza das peçascon-

quistou as clientes”, afirmou. l
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Mariana Canizza em coquetel de moda Karina Alves em evento de moda em São JoséA consultora de moda Fê Bastos no evento da academia Curves

COMSUCURSAIS E CORRESPONDENTES

Puraarte
Apartirdapróximasegunda-fei-

ra,SãoJosé receberáumaexpo-

siçãodeartemaisdoqueespe-

cial.ObrasdosartistasLuciaLa-

guna, Juan IrribarremeHreinn

Fridfinnssonestarãonoprédio

daFaapparavisitaçãogratuita.

Aspeças foramescolhidaspelos

curadoresda30ªBienaldeArte

deSãoPaulo.Naexposição,o

visitantepoderáconhecerum

totalde11obrasdos trêsartistas

contemporâneosque tiveram

destaquenaúltimaBienal, na

capital, entreoutraspinturase

técnicasartísticas.

Decoração
AsempresáriasHéricaeAnaPau-

laPizzigatti participaramontem

damostradearteedecoração

doCampinasDecor. Comelas, os

arquitetosValériaCosta,Gusta-

voMartinseReginaCaldeiracon-

feriramtodasasnovidadesda

áreapara2013/2014.

Coquetel
GlaucieLeite sepreparaparao

lançamentodo livro“Princesi-

nhasdoSéculo21”,noEmpório

Piccini, doValeSulShopping.O

livro falade formadivertidaso-

bresituaçõesembaraçosasque

sómulheressabemcomosupe-

rar.Cercade100convidados já

estãoconfirmados.

Novidade
SérgioNuneseRonanHernan-

desestãocommaisuminvesti-

mentopesadoemroupaseaces-

sóriosnaOutletdo JardimEspla-

nada.Osmeninos trouxeram

destavez45milpeçasdasmais

variadasgrifes.A loja ficaaberta

até30dejulho.Outraboanovida-

deéque,entreaspeças,há tam-

bémprodutosdedecoraçãopa-

racasaecozinha.

Acabou
Todososcamarotesda festada

MokaiMiami, emSãoJosé, estão

esgotados.Oevento,produzido

peloempresárioPauloCamargo,

vai reunir cercade300pessoas

noEspaçoCassianoRicardo,nes-

tesábado.Entreeles, nãovão

faltar figurinhasconhecidasde

SãoPaulo.

Acordeom
OmúsicoAmilcarBondensan

estaráhojehomenageandoas

mãesemumaapresentaçãoes-

pecialnoHospitalAntoninho

RochaMarmo,emSão Josédos

Campos.A ideiapartiudaempre-

sáriaReginadeCampos,voluntá-

rianohospital.

Mais
Emais: atéo finaldomês, asma-

mãesque tiveremseus filhos

noshospitaisMaternidadeSão

José,Policlin, SantaCasaeAnto-

ninhodaRochaMarmo, todos

emSãoJosé,vãoganharumkit

exclusivo“NaturaMamãeBe-

bê”.Aaçãoé feitaemparceria

comoValeSulShopping.
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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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