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Sociais

mirtesfigueiroa@hotmail.com

Em visita à Rota dos Coqueiros, o diretor
comercial da Gazeta Nossa, Paulo Gê,
discute parcerias com o presidente Elias
Lages e Carmem Almeida

redacão@gazetanossa.com.br

Mirtes Figueirôa

Paulo Taxista – e o filho
Fábio – de volta aos amigos
após longa convalescença

Seremos a memória dos
dias que virão

Ivaldo Montarroios

Maciel Melo e o prefeito de Arcoverde, José Alves Júnior, rindo à toa com o sucesso
antecipado do São João, em recente evento na Churrascaria Sal e Brasa, na Imbiribeira.

Visita Pastoral em
Jaboatão Centro – Os dias
27, 28 e 29 de abril foram de grande movimentação em Jaboatão
Centro, com a visita pastoral do
Arcebispo de Olinda e Recife,
Dom Fernando Saburido. O Arcebispo foi recebido por uma multidão de fiéis na praça do metrô, e
em seguida foram em cortejo para
a Igreja do Livramento, onde
aconteceu a benção a todos os
presentes. Durante os três dias de
visitação em nossa cidade, Dom

Fernando Saburido conheceu as
capelas e recebeu representantes de entidades e grupos diversos, visitou os feirantes, os doentes do Hospital Memorial, sendo
na FUNASE o momento mas
emocionante. No dia de sua despedida, foi realizada uma missa na
quadra do Yapoatam Colégio e
Curso para mais de duas mil pessoas. Foram dias abençoados para
nossa cidade. Frei Damião e toda
equipe estão de parabéns por essa
grande iniciativa jamais vista em
nossa cidade.

Em clic especial para a Gazeta Nossa, Fernando Neves,
colunista do portal Tela Jovem

Elaine e Cristina Amaral – Elaine Carla com a
amiga e cantora Cristina Amaral, em Show no Clube
Português, durante as gravação do novo CD, Luz.

Da esquerda para direita: Semiramis, Sérvulo, Silma, Saulo, Sávio, Adriana e Larissa.

Aniversário de 39 anos do
Instituto Histórico de Jaboatão

Boteco do Sávio
Para comemorar os 60 anos do cardiologista Sávio Pires, sua esposa
Adriana idealizou o "Boteco do Sávio" em casa de recepção do Ipsep.
Com direito a Chico Pedrosa e seus causos, uma “banda” de amigos
(incluído o sax de Gil Soares), com Marcílio, Silvinho, Vitor, Pedro, Souza, e
Carlos. Netinho deu um show à parte.

Na Academia de Letras do
Cabo, o poeta Natanael Lima Jr
recebe amigos por ocasião do
evento Café com Letras

Banda “de responsa” animando o ambiente

Rainan
O cantor brega
Rainan optou pela
linha temática em
suas composições,
sempre fazendo a
linha bom moço.
Depois de “Mulher
do meu país”,
“Pacto pela vida” e
“Lei Maria da
Penha” vem aí com
“Cachaça e direção
não combina não”

Com o eterno mestre da poesia
popular Chico Pedrosa

IPSEP
Posto BR da
Jean Èmile Favre,
ao lado da Pão Norte
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Igreja Matriz de Santo Amaro foi palco de grande acontecimento
sócio-cultural. Ali foi realizado o Concerto do Tenor Otavio Lira e
Orquestra, na comemoração dos 419 anos de fundação de Jaboatão.
A Matriz ficou lotada de apreciadores de musica clássica e erudita,
tendo participação especial da cantora lírica e pianista Amarílis de
Rebuá, dos cantores André Travassos, Felipe Luna, Rildomar Nascimento e Frei Damião e regência do maestro Fabio Valois. “Uma
Noite para Recordar” foi o tema escolhido para homenagear os 100
anos da chegada do Padre Chromacio Leão em Jaboatão, que realizava grandes concertos, plantando a musicalidade nos jaboatanenses. Ao término todos puderam contemplar nas escadarias da Matriz
um show pirotécnico. Realmente foi uma noite inesquecível.

Foto Mirtes Figueiroa

Abastecendo nestes postos BR, você ganha um exemplar da Gazeta Nossa.
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No dia 11 de maio, foi comemorado em solenidade festiva, o aniversário dos 39 anos da
fundação do Instituto Histórico de Jaboatão. A
mesa de honra foi composta por Adiuza Belo,
Ivaldo Montarroios e sua esposa Eloisa, Dr. Eudes de Souza Leão, vereador Ricardo Valois,
Gilvan Veloso e a Secretária de Planejamento
Estratégico da PMJG Sra. Mirtes Cordeiro, que
representou o Prefeito Elias Gomes. Foram diplomados o novo associado Sr. Ismail Calado, o
sócio Benfeitor contabilista Paulo Roberto e a
Presidente Perpétua Adiuza Belo, que na noite
deixava a presidência, após três biênios. Foi
empossada a nova diretoria para o Biênio 2012/
2014, tendo como presidente Ivaldo Montarroios, vice Adiuza Belo, tesoureiro Evaldo Oliveira, vice Gabriel Belo, secretário Jackson Vieira de Melo, 2ª. secretária Mirtes Figueirôa e
bibliotecária Zuleick Lopes. O tenor Otavio Lira
cantou a Ave Maria para delírio dos presentes.
Ao final todos foram para o Jardim da Viscondessa, para o tradicional corte do bolo e os parabéns. O cantor Souza Filho apresentou um
repertório belíssimo e o Buffet D’Veras esteve
impecável.

Concerto Otavio Lira e Orquestra – Dia 04 de maio a

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
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