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BIGUAÇU EM FOCO   Terça-feira, 02 de agosto de  de 2016

  Exposição Joan 
Miró

Você tem somente até o 
próximo dia 15 de novembro 0, 
Agronômica, Florianópolis.

Na GalleriaNa Galleria

 Quer reservar um espaço para uma nota, foto 
ou pg. exclusiva para registrar a sua festa, evento ou 
inauguração?

Contate a coluna pelo fone:
 (48) 8413-7808

 Quer reservar um espaço 
para uma nota, foto ou página 
exclusiva para registrar a sua 
festa, evento ou inauguração?

Contate a coluna pelo fone:
 (48) 8413-7808

 Hoje, o  Espaço Royale (Rua Hermógenes 
Prazeres, 397 em Biguaçu), promoverá um um 
evento dedicado especialmente para as mul-
heres.O evento comemorativo ao Dia Internac-
ional da Mulher, terá  início às 17h. Imperdível!

 Que tal dividir 
com os leitores desta coluna 
uma imagem ou selfie que 
você registrou em uma 
ocasião divertida ou especial?

É só enviar o clique para 
a coluna dizendo o local e 
os  nomes das pessoas, (da 
esquerda para a direita) para 
o e-mail: 

nagalleria@gmail.com

 Orquestra de Baterias
Estão abertas as inscrições para a edição 2018 da 

Orquestra de Baterias de Florianópolis evento agenda-
do para o dia 19 de agosto, no Largo da Catedral, no 
centro da Capital catarinense. 

Para esta 6ª edição, um novo recorde está na mira 
dos organizadores: reunir 500 bateristas para executa-
rem juntos 10 músicas. Inscrições: 

https://materiais.emrb.com.br/orquestra-de-baterias
Colaboração (assessoria de pauta)

Alexandre Martins de Souza

ACADEMIADE LETRAS DE BIGUAÇU - Sessão Solene

MITO OU VERDADE?

 As fintechs chegam revolucionando o 
mercado no que diz respeito ao acesso às ope-
rações financeiras. 

A SD Bank, de Santa Catarina, é pioneira 
numa modalidade de cheque digital e está 
lançando novo portal. A ideia é melhorar a 
comunicação com o público, tendo como mote 
central o direcionamento diferenciado para pes-
soas físicas e jurídicas

Membro da Academia de Letras de Biguaçu

Café com Prosa e Poesia
Parte do grupo que participou da terceira edição do “Café com Prosa e 

Poesia”, promovido pela Academia de Letras de Biguaçu.  A organização 
do evento mensal, que objetiva principalmente a troca de idéias entre 

acadêmicos locais e também de outras entidades literárias, é assinada 
por esta colunista e Luiz Lunardelli

  Sopram velinhas Raimundo Colombo, governador licenciado de Santa Catarina, 28/02.Leonilo Kremer (Nilo), proprietário da Cia da toalha e o comunicador  Hélio Costa, 03/03.Parabéns da coluna!

      
      

      
     

   M
UR

AL

 Parabéns da co-
luna para o JBFOCO. 
Na próxima segunda 
(06/08), o jornal 
mais lido da comarca 
completará 25 anos!

                          

  Parabéns da 
coluna parao ex-pres-
idente da Câmara de 
Vereadores de Biguaçu, 
Luiz Roberto Feubak., 
que hoje está soprando 
velinhas!

VAL KRAVCHYCHYN

Contato:  (48) 9.8413-7808 ou:
 emaildacoluna@gmail.com
 colunistavalkravchy@gmail.com              

  Esta é uma coluna 
INDEPENDENTE. 
Para enviar pautas, fo-

tos, convites ou reservar um 
espaço para uma nota, foto 
ou página exclusiva para a 
sua festa, evento ou inaugu-
ração, somente pelo fone: (48) 
98413-7808 ou  

emaildacoluna@gmail.com      
 colunistavalkravchy@gmail.com             

  Colunista Destaque do Troféu Destaque – Biguaçu/2018

 Parabéns da co-luna para a promoter Adriana Piazza Elpo. Amanhã (06/06), a bela estará come-morando o seu B-day.

Redação, revisão, fotografia e 
diagramação: Val Kravchychyn

>

 Parabéns da coluna para a minha querida cunhada Bianca Furlan e tam-bém para o acadêmico da ALBIG, Miguel João Simão. Ambos sopram velinhas no sábado (21)

 Amanhã (25) é o Dia Mun-
dial do Perdão. Já no domingo (30), 
comemora-se Dia das Desculpas e 
Dia internacional da Amizade. 

Então, que tal perdoar ou pedir 
desculpas para aquele amigo (a) de 
quem, apesar de tudo, você ainda 
sente falta?

 Novidade do Café Cultura
Que tal aprender a preparar em casa um café de 

alto padrão como o consumido nas melhores cafete-
rias do mundo e ainda mergulhar no universo desta 
bebida tão desejada? Este será o objetivo da oficina 
“Cafés, Segredo e Sabores”, que o Café Cultura irá reali-
zar nos dias 4 e 18 de agosto, na loja da Lagoa da Con-
ceição, das 9 às 12h. As vagas são limitadas. Inscrições :
marketing@cafeculturabrasil.com e custam R$ 150,00.

Afonso Rocha (frente) 
prestando o seu juramento 
de posse, no clique com o 
cerimonialista do evento, 

Alexandre Martins de Souza

Esta colunista e a acadêmica 
empossada Adriana Costa, 

minha “afilhada de Academia”

Janice Marés Volpato, acadêmica, 
João Lupi, antropólogo e Cônsul 
Honorário de Portugal em Santa 

Catarina (de16/02/1998 até 
15/12/2011) e o presidente 

da ALBIG, José Braz da Silveira, 
compuseram a mesa de 

autoridades

O acadêmico Luiz Lunardelli 
e  Fernando Henrique da 
Silveira (Sócio Emérito)

A acadêmica Neusita Luz 
de Azevedo Churkin

 e Mauricio Kreuch da Luz 
(Sócio Emérito)

A acadêmica Osmarina 
Maria de Souza

 e Ivair Antônio Gomes 
(Sócio Emérito)

O acadêmico Rogério 
Kremer e Sandra Regina 
Clara Nepomoceno Pinto 

(Sócio Emérito)

Na quinta-feira (26), os escritores Adriana Costa e 
Afonso Rocha foram empossados membros da ALBIG. 

Durante a mesma Sessão Solene foram também ou-
torgados 05 Títulos de Sócio Emérito e apresentadas in-
formações sobre o Concurso Literário e a Antologia 2018 
da entidade.

A solenidade foi 
prestigiada por familiares e 

amigos dos agraciados
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