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Mirtes Figueirôa
Um coração puro brilha
diante de Deus como
uma bela pétala ao sol.

São João Maria

Na Zona Sul
do Recife,
registramos o
aniversário de
Jamildo, na
foto ao lado
de sua linda
Erika

Arrecadações em prol do Abrigo São Francisco

A Confraria Paulo Roberto Ferreira Santos

Também na Zona Sul do Recife,
Gerinho aniversariou em família,
fazendo questão de dar e receber
um abraço do corujão Gaspar

(Com informações do Ponto VIP) – A Confraria Paulo
Roberto Ferreira Santos realizou, no início de abril, uma
partida de futebol beneficente, visando arrecadar alimentos para o Abrigo São Francisco, no Cabo de Santo Agostinho.
Esta Confraria foi criada em meados de 2011 por dois
amigos, Gustavo Poncell e Fábio Lins, que após 15 anos, se
reencontraram e decidiram usar o tempo livre após o trabalho para pensar em ações que beneficiassem entidades
carentes. O nome Paulo Roberto Ferreira Santos foi uma
homenagem ao saudoso Paluca, pai de Gustavo e vice-prefeito do Cabo de Santo Agostinho, que fez, em sua trajetória
de vida, várias ações filantrópicas.
Segundo o presidente, Gustavo Poncell, esta primeira
ação foi idealizada para ajudar pessoas menos favorecidas,
e a idéia que chegou em boa hora para o Abrigo São Francisco, que está necessitando de vários equipamentos. “Estamos buscando através de pequenas atitudes fazer pessoas
mais felizes, e nestes primeiros 6 meses iremos trabalhar o
abrigo São Francisco que é um local que precisa da ajuda de
todos” disse.
Foram arrecadados pouco mais de 100kg de alimentos e
verba suficiente para compra de ventiladores, cama e colchões que foram doados durante a Semana Santa.
Para doações à Confraria Paulo Roberto Ferreira Santos,
entre em contato com o número (81) 3094.0057

Eliane, oficializaram o noivado no dia 01 de abril, na casa dos familiares da noiva em
Maceió. Em 2013 o casório acontece.

Otávio Lira

– O grande momento
do aniversário de Jaboatão, em 04 de
maio, será a apresentação do tenor Jaboatanense Otavio Lira Figueirôa, que
acontecerá na Matriz de Santo Amaro,
onde se apresentará no evento Uma
Noite Para Recordar

Susi Barros – A simpática

Ricardo Valois (de verde), familiares e moradores prestam homenagens ao eterno poeta

Suzi Barros comemorou seu
aniversario no dia 01 de abril,
ao lado de seus familiares.

Benedito da Cunha
Melo homenageado

Foto: Mirtes Figueirôa

No último dia 25 de
março, o vereador Ricardo
Valois homenageou o Poeta Benedito da Cunha
Melo com a mudança de
nome da rua Ladeira Alto
do Benedito, para rua Poeta Benedito Cunha Melo.
A rua fica localizada em
Santo Aleixo, Jaboatão
Centro.
O Poeta Benedito da
Cunha Melo, é o autor do
Hino de Jaboatão dos Guararapes, do Hino de Santo
Amaro, e tambémfoi um
dos fundadores do Jaboatão Jornal, onde foi também redator. É autor de
vários livros dentre os
quais “Trovas e Trovoadas”
nome da seção por ele redigida por muitos anos no
Jaboatão Jornal.

O aniversário
de Frei Damião – No dia 09 de

Primeiro aninho de Fábio Júnior, clicado pelos profissionais da Ponto Vip

Ao completar 50 anos, o compositor João Emídio grava seu primeiro CD, com participações de Irah caldeira, Maciel Melo,
Flávio Leandro, Petrúcio Amorim, Xico Bizerra, Carlos Vilela e Zeca bahia. Fotos Aldemar Junior

Abastecendo nestes postos BR, você ganha um exemplar da Gazeta Nossa.
IPSEP
Posto BR da
Jean Èmile Favre,
ao lado da Pão Norte
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Noivado de Janilson e Eliane – O fiel tricolor Janilson Oliveira com sua noiva
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PORTA LARGA
Posto BR Servicar
Armindo Moura, em
frente à Picanha do Gordo

PIEDADE
Posto BR Ayrton Senna
Av. Ayrton Senna,
em frente ao Habib’s

Número limitado de exemplares, renovados a
cada dez dias. Abasteça logo e peça o seu.

PIEDADE
Posto BR da
Bernardo Vieira de Melo,
em frente ao Bar Pileque

CANDEIAS
Posto BR Candeias
Bernardo Vieira de Melo,
junto ao Bompreço Candeias

12/4/2012, 03:32

abril Frei Damião comemorou seu
aniversário, com uma missa em
Ação de Graças na Igreja do Rosário,
onde foi bastante prestigiado por
inúmeros fiéis, familiares e amigos,
que o acompanham há anos. André
Travassos deu seu toque especial
tocando na missa e no salão do
Oratório Dom Bosco, onde
aconteceu a festa e o corte do bolo,
confeccionado e ofertado por Maria
de Fatima. Lena Santos e Cristina
prestaram homenagens cantando
para todos. Frei Damião chegou a
nossa cidade há pouco mais de um
ano, trazendo para os jaboatanenses
esperança, fé e religiosidade. Suas
missas são sempre lotadas,
principalmente a missa de Cura e
Libertação, realizada todas as terças
às 19hs na Igreja do Rosário.
Foto de Paulina Janainy

