GAZETA NOSSA 132 21 a 30 de abril de 2012 PÁGINA 6

GAZETA NOSSA 132 21 a 30 de abril de 2012 PÁGINA 9

Sociais

VOCÊ NÃO PODE
PERDER O TREM
DA HISTÓRIA!

mirtesfigueiroa@hotmail.com

redacão@gazetanossa.com.br

Mirtes Figueirôa
A maior enfermidade é não
ser ninguém para alguém

Madre Tereza de Calcutá
Edilson Silva e Esdras
Peixoto, dois jovens e
dinâmicos políticos
pernambucanos, em foto
de Leonardo Cisneiros

Ronaldo Aboiador em recente apresentação na Sala de Reboco – onde gravou seu
mais novo trabalho – ladeado por Marta Mãe e Marta Filha (à esquerda) e por Maria
José, mãe de nosso amigo Rinaldo.

Foto: Laís Elaine

Eduardo Porto Filho
Foto: Mirtes Figueirôa

Joana Bezerra Varejão
Gracinha do Samba, sambista de raiz,
dando uma palhinha na Seresta Domingueira
do Kuase Bar, no Ipsep.

A advogada Joanna Rosa Bezerra Varejão, feliz da vida pela aprovação no exame
da OAB.

No dia 03 de abril o Secretário Executivo de Juventude, Eduardo Porto Filho, recebeu várias homenagens, na sua despedida da PMJG. Estiveram presentes muitos amigos, o Secretário de Desenvolvimento Social Francisco Amorim, os executivos Educação, Edilene Soares, Cultura e Eventos, Ivan Lima e Esportes, Marcus. O Grupo da 3ª
Idade Vida Longa e várias representações estudantis prestigiaram o amigo. Na foto, a
equipe da Secretaria da Juventude, mostrando todo carinho ao jovem secretário.

Júnior e Paulo Bartolomeu Varejão
O Empresário Jaboatonenses conhecido como
Junior da PROELETRA recebeu esta semana em seu
escritório o pré-candidato a Prefeito pelo PRB Paulo
Bartolomeu Varejão. Segundo o assessor do précandidato, o encontro foi mais um dos
compromissos que o pré-candidato tem em sua
agenda cujo objetivo é o de buscar apoios não só
dos seguimentos populares, mas também da classe
empresarial que tem negócios no município. “O
apoio de Junior da PROELETRA pode ser um
diferencial para a candidatura de Paulo Bartolomeu,
isso se de fato acontecer”. Disse o assessor político
do pré-candidato.

Foto Blog do Roberto Santos

HOMENAGEM – A ACEC parabeniza a Organização
Duarte Contábil pelos seus 57anos de atividades.
Felicidades e sucesso!

Novo Advogado

Dia do Índio no IHJ

Juraci e Reginaldo Teixeira, felizes e
orgulhosos por seu filho Reginaldo Teixeira
Filho, aprovado no exame da OAB.

O Instituto Histórico de Jaboatão, comemorou nos dias 18 e 19 deste mês na sua
sede, o Dia do Índio com alunos das escolas de nossa cidade. Na foto os alunos da
Escola Municipal Leusa Pereira.

Páscoa no
Cesfa
No dia 18 de
abril, o CESFA
realizou a missa
de páscoa em
sua quadra,
celebrada por
Frei Damião,
reunindo toda
diretoria,
professores,
alunos e pais.
Foto Mirtes
Figueirôa

AGRADECIMENTOS
A ACEC agradece a presença de todos os
comerciantes que ouviram e participaram da
palestra “Você se compraria? Todos nós
somos vendedores”, realizada em nossa sede
de eventos, dia 19 deabril de 2012.

Café da manhã
promovido pela ACEC
com a presença dos
aniversariantes do mês
de março de 2012

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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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

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

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

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

20/4/2012, 00:08

Você não pode perder a oportunidade de
mostrar sua empresa ou a sua imagem na
aguardada edição especial sobre os 419
anos de Jaboatão. Ligue para a gente.

9281.3580
Reserve logo seu espaço na
edição dos
419 anos de Jaboatão.
Porque o passado só volta
de vez em quando,
em edições muito especiais.

