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OBJETO DO DESEJO
Detalhe do espaço de 
Patricia Penna na Mostra 
Artefacto de São Paulo, com 
sincronia arquitetônica e 
materiais e seus efeitos sob 
a ótica do tema.

SELFIE
Momento selfie do maquia-
dor Carlos Carrasco com a 
máscara Hollywoodogz da 
loja exclusiva, projeto com 
o influencer, modelo e DJ 
Mateus Verdelho.

ZOOM
Em tempos em que o proto-
colo é lavar muito as mãos, 
a loja Ekologika, em São 
José, apresenta a linha de 
metais Deka, da Soul para 
banheiros sofisticados.

ESPERANÇA
É um casamento perfeito 
a parceria da empresa 
Mega Farma com o cantor 
André Moraes com Lives 
solidárias “Esperança” 
em Aparecida e Guará. 
A primeira arrecadou 7 
toneladas de alimentos e, 
a segunda, 11 toneladas.

SUSTENTÁVEIS-2
Entre os produtos do Marke-
tplace Thirty Seven Trend, a 
coluna destaca no site o char-
moso Puff Rocket, em tricô 
artesanal, da Magma e que 
possui estrutura de madeira 
de reflorestamento e é reves-
tido com fios de algodão. Um 
aconchego para o lar.
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GULA
Com as portas fechadas 
temporariamente pela pan-
demia, o Il Vicoletto, na Vila 
Ema, em São José, tem seu 
Gnocchi com gorgonzola e 
pêra delivery.

QUARENTENA
A Ruston alimentos doou 
820 quilos de arroz ao 
projeto “Todos Juntos Por 
Jacareí”. As doações, das 
marcas Fantástico e Sabo-
roso, somam 10 toneladas.

De portas fechadas: só o 
essencial na pandemia

Inaugurado numa sexta-
feira, 6 de março, com co-
quetel e muita badalação, a 
tradicional Mostra Artefacto 
2020 viu suas portas serem 
temporariamente fechadas 
dez dias depois - com a che-
gada do novo coronavírus 
e o início do isolamento e 
distanciamento social de-
cretado pelo Governo de 
São Paulo. E lá dentro, no 
espaço incrivelmente lindo 
da loja na Haddock Lobo, 
Jardins, trancava-se também 
ao loft de 120 m² assinado 
pela arquiteta Patrícia Pen-
na, de São José dos Cam-
pos. Curiosamente o tema 
da mostra esse ano é “O Es-
sencial Para o Bem Viver” 

Divulgação

SUSTENTÁVEIS
Repercutiu essa semana 
a loja Thirty Seven Trend, 
Marketplace de moda e 
decoração de Nathalie 
Serafin, de São José, com 
produção artesanal. Pós-
graduada em moda na 
Esmod de Paris, toca seus 
negócios da Itália.

AVE MARIA
Nesse domingo (24), a TV 
Aparecida exibe o “Acordes 
da Esperança” - dessa vez 
com o padre Fábio de Melo. 
A gravação foi no Santuário 
Nacional de Aparecida vazio 
onde o padre se apresenta 
com pianista Maurício Anto-
nio Pontes Piassarollo.
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- pouco visitada no curto 
período de funcionamen-
to já que as pessoas foram 
aconselhadas a ficar em 
suas próprias casas - tendo 
ou não o essencial neces-
sário. A arquiteta, com 20 
anos de mercado e assídua 
participante das mostras na 
Artefacto deu ao seu espa-
ço esse ano - e com poucas 
barreiras visuais, o living, 
sala de jantar e área íntima 
se fundindo e formando um 
ambiente amplo e único so-
nho coletivo de muita gente 
que nesse momento se isola 
num trabalho home office, 
dividindo espaço com filhos 
e suas aulas online e uma 
vida mais caseira possível..
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Quarentena. A arquiteta Patricia Penna, de São José dos 
Campos, assinava um loft na tradicional Mostra Artefacto 2020

TRIP
Divulgação do projeto 
Abrace o Vale, para esti-
mular o turismo no Vale do 
Paraíba para ser descoberto 
e explorado no período pós 
pandemia.
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