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COM SUCURSAIS E CORRESPONDENTES

ROTEIROS DE
CHARME PARA
CURTIR A ITÁLIA

H

á 15 anos longe de
São José, Cristina
Bergamini conhece
cada destino italiano como a palma da mão. Por
isso, a decoradora de interiores decidiu repartir o fascínio
que tem pelo turismo que foge
de cidades convencionais, como Milão e Firenze, lançando o
projeto “Itália com Bossa”.
Comandando ao lado do marido o hotel In Pietra, em Matera, no sul italiano, a ideia de
Cristina é oferecer roteiros personalizados para apresentar cidades charmosas que ainda
são pouco exploradas.
“Há muito tempo estou amadurecendo esta ideia e, agora,
finalizei a proposta de roteiros
exclusivos para quem quer conhecer a Itália a partir de um
olhar curioso como o meu”,
disse a consultora, ao reforçar
que suas indicações incluem o
que realmente é bacana e sofisticado para os italianos.
Entre as cidades que a decoradora considera um mundo à
parte na Itália, Cristina destaca Matera, na região da Basilicata, onde vive com a família.
O paraíso secular e pitoresco
esconde maravilhas turísticas,

sendo eleita pela Unesco nos
anos 1990 como Patrimônio
Mundial da Humanidade.
“São muitas belezas naturais, arquitetônicas e artísticas. Todas as construções são
grutas escavadas e transformadas em hotéis e restaurantes.
Muitos italianos, inclusive do
norte do país, se surpreendem
quando conhecem a cidade.”
É neste paraíso ainda pouco
conhecido que grandes produções cinematográficas, como

CONSULTORIA
Decoradora oferece
roteiros de charme
para brasileiros que
buscam conhecer
paisagens na Itália
o longa “Ben Hur”, que tem o
ator Rodrigo Santoro no elenco, estão sendo rodadas.
“Esse boom no turismo começou quando Mel Gibson gravou em Matera o filme ‘A Paixão de Cristo’”, relembrou.
Há quatro meses, a cidade
também foi eleita Capital Europeia da Cultura para 2019, o
que, segundo Cristina, vai
atrair novos visitantes. “Gosto

de descobrir coisas que não
estão batidas”, acrescentou.
Projeção. A história da consultora de roteiros personalizados pela Itália rende horas e
mais horas de conversa. Tanto
que ela é uma das personagens
de destaque na nova “JLS Maganize” de inverno, publicação
do jornalista José Luiz de Souza que será lançada a partir de
hoje em três encontros.
O primeiro lançamento está
agendado para a noite desta
quinta-feira no restaurante Esperança, em Guaratinguetá.
Amanhã, a recepção é no piano
bar do restaurante Cassiano,
em São José, onde Cristina Bergamini e outras personalidades da região, como a ex-nadadora Fabíola Molina, que também está na “JLS” de inverno,
são presenças confirmadas.
Por fim, um coquetel no Hotel Frontenac, em Campos do
Jordão, encerra no sábado as
comemorações de lançamento
da publicação de José Luiz. l
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De férias no Brasil, Cristina Bergamini participa amanhã do lançamento da ‘JLS Magazine’ em S. José

Regina Fiorisi se diverte em confraternização no Pátio Eventos

Silnea Diniz recebe amigos durante inauguração
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Caroline Rabecchi participa de balada promovida em São José

Carol Lenzi e Debora Budino aproveitam noite vip dedicada para os solteiros

No gingado

vem para uma turnê por outras
edições do festival na Europa.

A banda serial Funkers está indo
muito bem no reality “SuperStar” (Globo), classificando-se
no último domingo para uma
nova etapa. Aproveitando a boa
fase com a exposição nacional,
os músicos comemoram a agenda repleta de shows, incluindo
um que eles fazem no sábado no
Anexo da Nena, em São José, durante a festa “I Feel Good”.

Run
Aos adeptos da corrida de rua,
uma boa notícia: estão abertas

as inscrições para o Circuito Oscar Running Adidas, que se inicia
a partir de julho nas cidades de
Taubaté, São José, Mogi das Cruzes, Guaratinguetá e mais uma
que ainda será anunciada pelo
grupo de Oscar Constantino.

Música
A associação Amigos do Guri escolheu São José para realizar no
domingo a semifinal do Festival
Imagine Brazil. Uma mescla de
gêneros serão apresentadas no
Teatro Sesi. Quem vencer o concurso vai à Croácia no ano que

Erudito
Falando em Teatro Sesi, o maestro Marcelo Stasi e sua trupe da
Orquestra Sinfônica de São José
se apresentam no espaço na próxima semana, dia 24 de junho.

Aquecimento
O concerto traz em seu programa a peça “Nebulae”, recém-executada na Sala São Paulo. O espetáculo é uma ótima oportunidade para conferir em primeira

mão o que será apresentado pela Orquestra de São José durante
o Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão, no Auditório Claudio Santoro.

Temporada
A Dudalina, marca brasileira consagrada de camisas, acabou de
inaugurar sua loja de inverno em
Campos do Jordão. A grife instalou o seu espaço no shopping
Market Plaza e traz a nova inspiração da marca, Barcelona. As
novidades poderão ser conferidas a partir do mês de julho.

Fernanda Ferreira em um lançamento de beleza

Compras
O Tirel Atelier de Gastronomia e
Eventos sedia até sexta-feira o
bazar Inverno Mundo Chic. Vale
dar uma passadinha no espaço
da empresária Fernanda Ferreira e conferir programação paralela que está sendo realizada.

Solidariedade
A Abap (Associação Beneficente
de Ajuda ao Próximo), em parceria com o Spani Atacadista, promove uma feijoada beneficente
no restaurante Imagine, no campus Colina da PIB (Primeira Igre-

ja Batista) de São José. O almoço
está agendado para o dia 27.

Expansão
A rede de laboratórios Valeclin,
presidida por José Placido de
Almeida Sgavioli, vai inaugurar
no sábado uma nova unidade
em São José, agora no bairro Novo Horizonte. O grupo tem realizado na região um alto investimento em medicina laboratorial. A recém-aberta unidade do
Jardim Aquarius passa por
readequações para se tornar em
breve sede oficial da empresa.

