
RETRIBUINDO A GENTILEZA 
O projeto Mãos à Obra, uma corrente do bem em benefício do GACC, promovido pelo Jornal 
O Vale e pela Galeria Victor Hugo, realizou dia 14 de novembro um coquetel de retribuição e 
agradecimento aos artistas que doaram suas obras para o leilão  do GACC, em sua segunda 
edição.  O evento aconteceu na Galeria Victor Hugo do Colinas Shopping.

Victor Hugo Rosa, Renata Serrano Rosa, Rosemary Sanz e Guilhermo Codazzi 
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NOVEMBRO AZUL 

O arquiteto e proprietário da Florense São José dos 
Campos, Carlos Bigarella, abre as portas da sua em-
presa a partir de 25 de novembro, para que seis es-
critórios de arquitetura criem mesas temáticas, feitas 
apenas por homens, que também irão mostrar seus 
dotes de chefs de cozinha. O evento faz parte  do 
Novembro Azul da Florense.

Carlos Bigarella com Gustavo Martins, Murilo Sgorlon, Lucas 
Sonnemüller, Eduardo Albernaz, Rafael Oliveira, João Gobbo e 
Marcelo Guedes.
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NOVO SHOWROOM 
Ao assumirem o comando da Revest 
Home Taubaté, Kelly e John Emer-
son Cursino recebem amigos e apro-
veitam para lançar o novo showroom 
da marca.

John Emerson Cursino e Kelly John Cursino 

Nayara Alvarenga e Vivian Abud 
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BRINDANDO IDADE NOVA COM AMIGOS 
A elegante avenida Barão do Rio Branco ficou ainda mais agitada dia 13 de novembro, quan-
do a empresária Mônica Midorikawa recebeu os parabéns dos amigos pelo seu aniversário, 
comemorado na Portobello Shop de São José dos Campos. 

Marcelo e Mônica Midorikawa Ana Paula Cardoso e Marily Moreira 
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PRÊMIO MAGNO  
Acontece dia 6 de dezembro, sexta-feira, 
a outorga do Prêmio Magno de Excelência 
Profissional, que entrega o desejado troféu 
para empresas, profissionais, associações e 
entidades que com suas biografias elevam o 
status da cidade. O Prêmio Magno acontece 
de 4 em 4 anos durante noite Black-tie. Este 
ano a Noite de Gala será no Clube Santa Rita. 
Todos os dias estaremos apresentando os 
ganhadores do prêmio neste ano.

ARTES PLÁSTICAS

O segmento de Artes Plásticas está repre-
sentado pelo artista joseense que se tornou 
internacional, Luiz Bhittencourt, que tem suas 
obras espalhadas pelos cinco continentes.

POLÍTICA 

O Deputado Federal Milton Vieira, que conta-
biliza quatro mandatos como deputado esta-
dual e dois como deputado federal é o protago-
nista da nova política de resultados. Sua luta 
em Brasília busca melhorias para a região, 
principalmente para São José dos Campos.  

ARQUITETURA 

Cada vez mais sofisticado e concorrido o 
mercado da arquitetura tem em Vivian Ansel-
mo o status de ser Ícone, atendendo impor-
tantes clientes em toda a RMVale e em São 
Paulo, imprimindo em cada projeto toda sua 
modernidade.


