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Rogério Francisco da
Silva, diretor administrativo, (à esq.), Cibele Faria,
coordenadora geral, Paulo
Teixeira do Valle Pereira,
provedor e Jonas Silveira,
diretor de patrimônio, todos da IDES (Irmandade
do Divino Espírito Santo),
que realizou no último dia
1º de agosto, no Lira Tênis
Clube, a 2 ª, edição do seu
“Divino Bingo”.
O objetivo foi arrecadar recursos para a manutenção dos projetos e
programas da entidade.

,

Bela
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Ana Claudia Bus, Miss Tattoo 2018, que em
breve estará passando a faixa para uma das 20
candidatas ao título Miss Tattoo 2019.
O concurso acontecerá durante a 6ª Expo
Tatto Floripa, importante feira voltada para o universo da tatuagem, a ser realizada entre os dias
16 e 18 de agosto, no CentroSul, na capital.
Além de reunir mais de 500 artistas nacionais e internacionais, a programação do evento
contará também com atrações musicais, moda,
gastronomia e muita diversão. Imperdível!

Curso de barista

Para quem busca uma nova oportunidade de profissão ou aperfeiçoamento
num dos mercados de trabalho que mais
crescem no país – o de cafés especiais
– a rede Café Cultura, de Florianópolis,
está com uma excelente oportunidade.
A empresa promoverá em agosto e
setembro, três cursos para formação
de baristas, o profissional especializado
em cafés de alta qualidade, responsável
pela extração perfeita e criação de novas receitas.
Informações: (48) 3771-1861
marketing@cafeculturabrasil.com
Na foto, o barista Robison Chaves

Nota 10 da coluna!

A nota 10 da coluna de hoje, vai para,
da esq. para a dir.: Didico, Leonir, Leco e
Nanico, que fazem parte da equipe de churrasqueiros do “Amigos da Costela”. Esta
simpática galera de Antônio Carlos, faz o
maior sucesso em festas, aniversários,
casamentos e todos os tipos de eventos!
Contato: (48) 3272-1428 / 99914-7197

Inauguração

João Pereira, vice-presidente
comercial do Grupo Pereira, na
quarta-feira (31), em Biguaçu, discursando na concorridíssima cerimônia inaugural da 73ª unidade
de negócios do Grupo Pereira.
A 37ª loja do Fort Atacadista, a
primeira no município, é a 9ª unidade da rede na região da Grande
Florianópolis.
Um dos pontos altos da cerimônia, foi a entrega do cheque no valor de R$ 2.500,00 - valor este, que
costumava ser gasto em fogos de
artifício nas inaugurações da rede à instituição Ecopet. A quantia será
revertida para a castração de cães
e gatos. Uma ótima iniciativa!

MURAL
Parabéns da coluna
para o vereador de São José,
Caê Martins. Amanhã
(08), ele estará soprando
velinhas!
Música
11 de Agosto
Na segunda
(12/08), às 19h,
no Campus Univali/Centro, alunos da Escola
de Música de
Biguaçu Reduzino Romão de
Faria apresentarão um Recital Orquestra
e Coral.
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