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quem é destaque aparece...

Arte

Depois de ter alcançado a fama internacional,
com muito suor, criatividade e exposições
nos Estados Unidos, França e Itália, o artista
plástico mogiano Israel Macedo mostrou,
pela primeira vez, as suas belas obras para a
população da sua cidade natal. “Prosopopeias”
reuniu diversas séries produzidas pelo artista
como se fosse uma retrospectiva. O evento foi
promovido de 8 a 15 de março, na loja Evviva
Bertolini, no centro de Mogi.

Arquivo pessoal

Divulgação

Os queridos Lilian e José Carlos Nunes Junior
têm a missão de comandar o evento mais
tradicional de Mogi: a Festa do Divino Espírito
Santo, de 9 a 19 de maio. Sob o tema “Que a luz
do Espírito Santo Ilumine e Fortaleça Nossas
Famílias”, a festa celebra, ainda, os 400 anos de
devoção ao Divino em 2013.
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Idade Média

Felizes e de bem com a vida, as lindas Thaís,
Erika e Vivian Oliveira são só alegria ao lado
dos pais, Marco e Rose Oliveira. Afinal, é hora de
comemorar o oitavo ano do Rancho Vacaloca,
em Mogi das Cruzes, que tanto agrada a moçada da região do Alto Tietê. A família celebra
o aniversário da casa com o show da dupla
Guilherme & Santiago, no dia 22 de março. A
festa “Noite do Bolo Doido” promete!
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A era inspirou o estilista mogiano Vitor
Zerbinato, que traz uma coleção Inverno
2013 recheada de diferentes tipos de
rendas, mistura de tecidos e materiais, além
de um marcante contraste entre cortes
retos e volumes. Alguns dos destaques da
coleção são a alfaiataria bordada à mão com
pedras de diferentes tamanhos e brilhos; os
florais exclusivos, inspirados na tapeçaria
dos castelos medievais, que aparecem
na estamparia e no bordado; as rendas
metalizadas; e os delicados trabalhos em
couro. Um luxo só...

