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Simplesmente

Interina: Sentileusa Moraes

A coluna deste inicio de semana se enfeita com fotos de um dos eventos mais concorridos e luxuosos que
o Alto Tietê abrigou . Uma Noite em Veneza foi uma festa que o calendário social jamais esquecerá, pois
a começar pelo tema o qual digno de nota encantou porque todos sempre esperavam participar de um
encontro recheado de detalhes onde o cenário não podia ser menos do que foi apresentado na ocasião.
Perto de comemorarmos 10 anos de sua realização, a noite Black Tie inovava e fazia história. Em 2012 o
circuito deslumbrou-se com um jantar perfeito onde os habitués reconheceram uma marca em festas
que se solidificava e que mudou conceitos e fez a região sair da zona de conforto. Após esta realização
tudo teve uma outra ótica. Anualmente ficava a expectativa do que viria a seguir. E assim, neste 2020
ficará uma lacuna devido a pandemia , mas a certeza que temos é que quando tudo passar a energia e
ansiedade de um novo encontro deste nível cairá no gosto dos mais exigentes . Vamos aguardar e rever
flashes do querido Carlos Magno que arrasa com sua objetiva nas melhores festas.

Célia e Katuya Ashiuchi
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Celinha Aguiar, Caroline Silva,
Suzane Sanches, Evelyn Caroline Vieira e Leonardo Novaes
Oliveira
Sexta feira
Rubens Grasser, Gre Ribeiro,
Warlly Silva, Cristiano Homan,
Silvio Garcez, Rebeca Batalha,
Samara Garcia Zaidan, Roberta
Morente, Fabiana Sousa e
Rhayssa Cardoso.

Suzano Shopping
(corredor do Poupatempo)
www.suzanbela.com.br

Itamar e Renata Viana

Fátima e Marcelo Inocêncio

Trevisan Júnior e Nara Trevisan

Abra uma conta com a 1ª Instituição
Financeira Cooperativa do Brasil.
sicredi.com.br
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Hélio e Flávia Chiang

Márcia e André

Tati e Kenzo Urano

