
Mamadeiras
▼ A família Padoveze está em
festa. O casal Célia e Wilson
José Padoveze, de Santo
André, está sendo chamado
de vovô desde segunda-feira,
quando nasceu a primeira
netinha, Luiza, em São Paulo.
Os pais, Flávia e Cristiano
Gonçalves, moram na
Colômbia, mas fizeram
questão de ter a criança aqui.

Faixas
▼ O músico Chapéu de Couro
e sua banda, Irmandade do
Som, têm novidades sobre o
novo CD, Simplesmente
Irmandade, que será lançado
em outubro. Hoje, às 22h,
fazem show de apresentação
do álbum no Cubano’s, em
São Caetano. “Faremos MAB
(Música Alternativa Brasileira)
com ritmos cubanos”, disse
ele. No palco ainda estarão
Neto Trindade e seu grupo, o
Bando da Lua, que cantam no
CD. A mãe de Chapéu, a
cantora Amelinha, também
fará participação no disco
cantando o bolero Quantas
Vezes.

De vento em popa
▼ “Tivemos mais de 70
pessoas interessadas em
conhecer nosso trabalho e
participar do núcleo. O
número foi bem além das
expectativas. Tinha quase 60
empresas”, avaliou o
coordenador do NJE (Núcleo
de Jovens Empreendedores)
da Acisbec (Associação
Comercial e Industrial de São
Bernardo), Valter Moura Jr.,
que comandou, na segunda-
feira, evento de apresentação
do grupo. Júnior revelou que
agora vai focar nos trabalhos.
“A pauta da próxima reunião,
em setembro, será uma
rodada com 30 empresas para
que a gente possa gerar
negócios.”
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Sérgio Luiz Munhoz, José de Arimathéa Barcellos (foto 1), João Gerônimo e Vinícius Eduardo Moura (foto 2) participam de encontro do NJE (Núcleo de Jovens Empreendedores) na
Acisbec (Associação Comercial e Industrial de São Bernardo); Gabriela Daniele de Carvalho e Carlos Augusto Galhardo (foto 3) se divertem em jantar típico italiano no Grande ABC

▼ EMPREENDEDORES
Valter Moura Jr., Kiko Montiani e Elias Francisco da Silva Jr. participam de evento para jovens empresários

com Cristie
Buchdid

▼ CIRCULANDO

1 Ação do bem
Após adotar uma criança, o
empresário Anderson
Hernandes Batista, de São
Bernardo, contagiou todos
de sua empresa com o gesto
de amor. Para aproveitar o
feriado de aniversário da
cidade, hoje, os funcionários
se mobilizam para levar 32
crianças de um orfanato ao
zoológico de São Paulo.
“Para as crianças é uma
oportunidade de passeio.
Para nós, uma forma de
valorizar a vida, a família e
ver que podemos ajudar os
outros com o que temos”,
disse Batista.

2 Luz, câmera...
Ação é o que não vai faltar no
19º Festival Internacional de
Curtas de São Paulo. Dessa
vez, Santo André estará bem
representada pelos filmes
22.1, Durante o Estopim e A
Flor e o Silêncio, todos feitos
por alunos da Escola Livre de
Cinema e Vídeo da cidade. Os
curtas começam a ser exibidos
amanhã e vão até o dia 29 em
várias salas de São Paulo. A
andreense Luma Reis, que
dirigiu dois dos filmes e atuou
no outro, está radiante. “Os
curtas não têm muito espaço e
estar nos lugares mais nobres
(salas de exibição) é um
orgulho. Esse espaço é algo
que estamos batalhando
muito para ter”, disse a
diretora, satisfeita.

3 Refinado
O presidente da Abracohr
(Associação Brasileira de
Compradores para Hotéis e
Restaurantes), Antônio Xavier
Siqueira, de Santo André, é
um dos vips que estará no
evento Chocolate e Mozart,
hoje, às 16h30, em São
Paulo. Ao som de Mozart,
empresários convidados
degustam café e apreciam
chocolates brasileiros finalistas
no Concurso Latino-Americano
Maya, na Cidade do México.
“Também vamos servir
canapés de salmão e caviar
com espumante”, disse o
presidente da Abaga
(Associação Brasileira da Alta
Gastronomia), Jorge Monte.

4 Idéias
O presidente da Fundação
Pró-Memória de São
Caetano, Glenir
Santarnecchi, está orgulhoso
com uma visita ilustre. Maria
Aparecida Magalhães, do
Iphan (Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico
Nacional), dará a oficina
Museus e Turismo, de hoje
até sexta-feira, no Atende
Fácil, na cidade. “O Grande
ABC está apresentando
melhores soluções para o
turismo regional. O evento
contribuirá para o
aperfeiçoamento dos
profissionais da região, que
estarão em contato com a
especialista da maior
instituição de patrimônio do
País”, disse ele.

▼ DIVERSÃO
Tamara Campos e Arnaldo Nunes aproveitam a noite para colocar a conversa em dia com amigos durante jantar em Ribeirão Pires

▼ PRESENÇA
Andréa Conde Kunert em evento que reuniu empresários da região

▼ JUNTINHOS
O casal Fernando e Claudia Borri aproveita festa italiana em São Bernardo

▼ Falta espaço na agenda do escritor Manuel Filho, de São
Bernardo, que separou a mais bela caneta para autografar seu
livro infantil Quem tem Medo do Boi Tatá? hoje, às 14h, na 20ª
Bienal Internacional do Livro de São Paulo. “Todos os meus
livros (sete) estão na Bienal. É muito bacana. Nos primeiros
meses deste ano, vendi 5.000 livros. É muito gratificante”, disse.

▼ Na sexta-feira, Manuel receberá convidados no coquetel de
abertura de exposição sobre ele na biblioteca Monteiro Lobato,
em São Bernardo. Para agradecer o convite, Manuel, que
também é cantor, fará show de jazz e MPB no evento. A
exposição, até 30 de setembro, tem de tudo. “Fotos, originais
dos livros que já escrevi. Minha vida inteira está lá”, disse ele,
que freqüenta o espaço desde criança. No sábado, às 14h30,
Manuel voltará à biblioteca para comandar mesa-redonda sobre
processo de criação. Outra alegria: “Meu CD Tempo está sendo
destaque na programação de uma rádio portuguesa”, disse ele.
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