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Itapetininga, sábado 3 de março de 2007

Ana Telles

H omenagem ao Dia Internacional da Mulher
“Mulher, a mais perfeita
tradução do mistério da
eternidade”
1 - Boazinhas - “Parabéns mulheres guerreiras,
mães, filhas, avós, irmãs e tantos outros papéis
que são encenados todos os diasa com afinco,
paixão, amor e altruísmo”.
(Foto do Carnaval Solidário das Boazinhas)
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2 - Simone com seu filho João Antonio Zanforlin“Mulheres são tecelãs... Tecem sonhos com fios
de lágrimas, tecem vidas em suas barrigas com
esperanças e alegrias infantis”.
3 - Cláudia celebrando a vida com o filho Kadu
D’Andretta que aniversariou no último dia 28.
“Mulheres são especiais, mulheres são anjos,
mulheres são mães...”
4 - Cristina - “Mulheres são guerreiras, enfrentam
a luta com galhardia e não esmorecem, mesmo
quando cansadas”
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BODAS DE NETO JENSEN
E CRISTIANE
A empresária de eventos Kiki (Lécomkré)
inaugurou seu novo espaço na Av. 5 de Novembro,
em grande estilo, realizando a festa de casamento de Neto Jensen e Cristiane que receberam seus
convidados com toda
pompa e elegância.

EQUIPE BEAUTIFUL HAIR
A destacada equipe Beautiful
Hair: Marcos Antonio (cabeleireiro e proprietário); Valk (cabeleireiro); Murilo (assistente);
Nilce (esteticista); Queidma (manicure) e Pâmela (secretária-geral). A Beautiful Hair está com
descontos especiais na Semana
Internacional da Mulher

ANIVERSARIANTES
A conceituada empresária Érica Agapito
estará festejando seu
aniversário no próximo
6/3, juntamente com a
família, o namorado
Cacau e amigos no Bar
São Cristovão.
Felicidades é o que
deseja esta colunista.

Mensagem a todas as mulheres
“Nada mais contraditório do que ser mulher. Mulher que pensa com o
coração, age pela emoção e vence pelo amor e ainda tem que ser forte para
dar os ombros para quem neles precise chorar.
Feliz o homem que por um dia souber entender a alma da mulher”.
Mulheres de todas as raças, um grande abraço - “Ana Telles”

1ª EXPO-FESTAS LÉCOMKRÉ: Domingo dia 18.03 das 11 às 18h no
LécomKré Espaço de Festa, ENTRADA
FRANCA.. Banda, DJ, Mesas de Doces,
Dia de Noiva, Foto e Filmagem, Buffets,
Floriculturas,Vestidos, Convites, Lembranças, tudo o que envolver sua festa de
casamento, formatura, 15 anos, bodas e
confraternizações.

JANTAR DANÇANTE dia 17/03 às
21 h no salão social do Clube Venâncio
Ayres com a banda Super Grupo.
R$60,00 (sócio); R$100,00 - não sócio.
Informações: 3271-0031
Aguardem!! MEGA BAILE À FANTASIA, dia
12 de maio do Clube Venâncio Ayres.

A maior balada do
interior paulista

GICO - Gincana Interna do Colégio Objetivo

O casal eleito da noite
Vanessa e Franco

O empresário Thomio Adati e amigas
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Realizada nos dias
22 e 23 de fevereiro,
proporcionou aos alunos momentos de descontração e aprendizado. Um exercício de
cooperação e trabalho
em equipe.

Camila festejando seu niver
ao lado dos amigos Wudynan,
Letícia e Ana Telles

Marcela e Felipe
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5 - Dona Adelaide Barbosa - 73 anos - “Mulheres
são sábias. Trazem em si toda a sabedoria do
mundo, ao repartir entre os filhos, o pão e o próprio
tempo”.

Caderno
Itapetininga, sábado 3 de março de 2007

Carnaval em Alambari
Foliões do Bloco Folia deram
um colorido todo especial

Prefeito Hudson, 1ª Dama, Rei Momo,
juntamente com alguns vereadores

O Bloco Águia Negra do Bairro Tatetu mostrando
toda sua imaginação

Prefeito Hudson, esposa,
presidente da Câmara Hélio,
ladeados por autoridades locais

Flagrante de desc ontração do
Prefeito Hudson e a 1ª Dama - Leneil
Gomes

Rainha 2007 - Zi, Rei Momo
Célio e Princesas

oferecidos, desde shows em praça pública, festa do
sorvete,recreação, desfile e o
famoso futebol de saia, que atraiu
um grande publico da região carente de festas carnavalescas.
O Prefeito de Alambari, Hudson Gomes vem investindo a

ÿþýüû ùø ÷öûõøö÷ô÷ôóû

cada ano que passa nessa festa
popular, e conforme suas próprias palavras “... a nossa administração quer oferecer aos alambarienses diversão para toda a
família, e atrair o turista, que quer
se distrair de forma saudável e
com segurança...., acho que es-

Bloco Cobra Cega dando um toque a
mais no carnaval alambariense

Escola de Samba Aristocratas
sempre uma presença
marcante

Os shows na Praça e a recreação agradaram os jovens e adultos

Um dos melhores da região...
É assim que definimos o carnaval esse ano em Alambari.
E graças a uma programação que agradou desde as crianças, jovens e adultos, a população local e da região pôde brincar nos 5 dias de folia que foram
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tamos conseguindo ...”.
O desfile feito na 2ª feira com
direito a Rei Momo, Rainha e
Princesas e tudo mais, teve
como convidados a Escola de
Samba Aristocratas do Samba
e o Bloco Cobra Cega, de Itapetininga, além é claro dos Blo-

Festa do sorvete com grande
presença da criançada. Na
foto a foliã Beatriz e a
coordenadora do Fundo Social
cos locais: Folia e Águia Ne- Creusa Boattini

gra, que a cada ano que passa
vêm se estruturando cada vez
mais.
Investir em festas populares pode não ser o forte de
muitos municípios, que erroneamente não incentivam as culturas locais. Deveríamos tomar
como exemplo a cidade de
Alambari, pois são ações como
essas que ajudam a manter vivas as tradições populares que
deveriam ser passadas aos nossos filhos.
Ao contrario do que muitos
pensam devemos aproveitar
essas ocasiões para escutar uma
marchinha antiga, proporcionar

aos nossos filhos brincadeiras da
época dos nossos avós como
pula corda, queimada, amarelinha, coisas tão fáceis de se organizar, sentar na praça para tomar um sorvete em família, curtir o feriado sem hora pra nada.
Copiar coisas boas não é feio
não, podemos tomar como exemplo o município de Alambari, que
com investimentos baixos sempre vem proporcionando à sua
população eventos dessa natureza, pois tudo o que foi feito a
nossos olhos foi simples, porém
tudo muito bonito e bem organizado.

