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ROTEIROSDE
CHARMEPARA
CURTIRAITÁLIA

H
á 15 anos longe de
São José, Cristina
Bergamini conhece
cada destino italia-

no como a palma da mão. Por
isso, a decoradora de interio-
res decidiu repartir o fascínio
que tem pelo turismo que foge
de cidades convencionais, co-
mo Milão e Firenze, lançando o
projeto “Itália com Bossa”.

Comandando aolado do ma-
rido o hotel In Pietra, em Mate-
ra, no sul italiano, a ideia de
Cristinaé oferecer roteiros per-
sonalizadospara apresentar ci-
dades charmosas que ainda
são pouco exploradas.

“Há muito tempo estou ama-
durecendo esta ideia e, agora,
finalizei a proposta de roteiros
exclusivos para quem quer co-
nhecer 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 sofis-
ticado para os italianos.

Entre as cidades que a deco-
radora considera um mundo à
parte na Itália, Cristina desta-
ca Matera, na região da Basili-
cata, 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 natu-
rais, arquitetônicas e artísti-
cas. Todas as construções são
grutas escavadas e transforma-
das 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 produ-
ções cinematográficas, como

o longa “Ben Hur”, que tem o
ator Rodrigo Santoro no elen-
co, estão sendo rodadas.

“Esse boom no turismo co-
meçou quando Mel Gibson gra-
vou em Matera o filme ‘A Pai-
xão de Cristo’”, relembrou.

Há quatro meses, a cidade
tambémfoi eleita Capital Euro-
peia 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 consul-
tora de roteiros personaliza-
dos pela Itália rende horas e
mais horas de conversa. Tanto
que ela é uma das personagens
dedestaque na nova“JLSMaga-
nize” de inverno, publicação
do jornalista José Luiz de Sou-
za que será lançada a partir de
hoje em três encontros.

O primeiro lançamento está
agendado para a noite desta
quinta-feira no restaurante Es-
perança, em Guaratinguetá.
Amanhã, a recepção é no piano
bar do restaurante Cassiano,
em SãoJosé, onde Cristina Ber-
gamini e outras personalida-
des da região, como a ex-nada-
dora Fabíola Molina, que tam-
bém está na “JLS” de inverno,
são presenças confirmadas.

Por fim, um coquetel no Ho-
tel Frontenac, em Campos do
Jordão, encerra no sábado as
comemorações de lançamento
da publicação de José Luiz. l
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Nogingado
Abandaserial Funkersestá indo

muitobemnoreality “Super-

Star” (Globo), classificando-se

noúltimodomingoparauma

novaetapa.Aproveitandoaboa

fasecomaexposiçãonacional,

osmúsicoscomemoramaagen-

darepletadeshows, incluindo

umqueeles fazemnosábadono

AnexodaNena,emSãoJosé,du-

rantea festa“I FeelGood”.

Run
Aosadeptosdacorridade rua,

umaboanotícia: estãoabertas

as inscriçõesparaoCircuitoOs-

carRunningAdidas,que se inicia

apartir de julhonascidadesde

Taubaté,SãoJosé,MogidasCru-

zes,Guaratinguetáemaisuma

queaindaseráanunciadapelo

grupodeOscarConstantino.

Música
AassociaçãoAmigosdoGuri es-

colheuSãoJosépararealizarno

domingoasemifinaldoFestival

ImagineBrazil.Umamesclade

gênerosserãoapresentadasno

TeatroSesi.Quemvencerocon-

cursovaiàCroácianoanoque

vemparaumaturnêporoutras

ediçõesdo festivalnaEuropa.

Erudito
FalandoemTeatroSesi,omaes-

troMarceloStasi esua trupeda

OrquestraSinfônicadeSãoJosé

seapresentamnoespaçonapró-

ximasemana,dia24de junho.

Aquecimento
Oconcerto trazemseuprogra-

maapeça“Nebulae”, recém-exe-

cutadanaSalaSãoPaulo.Oespe-

táculoéumaótimaoportunida-

deparaconferir emprimeira

mãooqueseráapresentadope-

laOrquestradeSãoJosédurante

oFestival Internacionalde Inver-

nodeCamposdoJordão,noAu-

ditórioClaudioSantoro.

Temporada
ADudalina,marcabrasileiracon-

sagradadecamisas, acaboude

inaugurarsua lojade invernoem

CamposdoJordão.Agrife insta-

louoseuespaçonoshopping

MarketPlazae trazanova inspi-

raçãodamarca,Barcelona.As

novidadespoderãoser conferi-

dasapartirdomêsde julho.

Compras
OTirelAtelierdeGastronomiae

Eventossediaaté sexta-feirao

bazar InvernoMundoChic.Vale

darumapassadinhanoespaço

daempresáriaFernandaFerrei-

raeconferirprogramaçãopara-

lelaqueestá sendorealizada.

Solidariedade
AAbap (AssociaçãoBeneficente

deAjudaaoPróximo), emparce-

riacomoSpaniAtacadista,pro-

moveumafeijoadabeneficente

norestaurante Imagine,nocam-

pusColinadaPIB (Primeira Igre-

jaBatista) deSãoJosé.Oalmoço

estáagendadoparaodia27.

Expansão
Aredede laboratóriosValeclin,

presididapor JoséPlacidode

AlmeidaSgavioli, vai inaugurar

nosábadoumanovaunidade

emSãoJosé,agoranobairroNo-

voHorizonte.Ogrupotemreali-

zadonaregiãoumalto investi-

mentoemmedicina laborato-

rial.Arecém-abertaunidadedo

JardimAquariuspassapor

readequaçõesparase tornarem

brevesedeoficialdaempresa.

PEDROIVOPRATES

Fernanda Ferreira em um lançamento de belezaCaroline Rabecchi participa de balada promovida em São José

Silnea Diniz recebe amigos durante inauguração

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

Regina Fiorisi se diverte em confraternização no Pátio Eventos

CONSULTORIA
Decoradoraoferece
roteirosdecharme
parabrasileirosque
buscamconhecer
paisagensna Itália
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