
Erick de Souza, Ana Paula Rainho (foto 1), Alfredo Pugliese, Vidal Moura (foto 2), Luiz Stocco e Rosana Ferrari (foto 3) encontram amigos durante festa de confraternização da
2ª Vara do Trabalho de Santo André
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Papai Noel
▼ Os empresários Esaly e
Átila Brú, de Santo André,
já começaram a distribuir os
brinquedos arrecadados em
recente festa beneficente
comandada por eles, na
cidade. Amanhã, às 9h, é a
vez das crianças do Jeda
(Juventude e Esperança do
Amanhã) receberem o tão
esperado presente de Natal.
“É uma das coisas mais
gratificantes que existe no
mundo poder fazer o bem e
dar amor”, disse Esaly.

Nas telonas
▼ Depois de comemorar sua
estréia na TV, com viagem à
Bahia, o ator Riccelli Ricci,
que morou em Santo André,
voltou à cidade no último
domingo para celebrar
com alunos da ELCV
(Escola Livre de Cinema e
Vídeo) a estréia do curta-
metragem Cirandas,
que foi exibido na
5ª Mostra da ELCV.
O coquetel, com direito a
bartenders, foi na casa de um
dos diretores da obra,
Felipe de Amorim, em São
Bernardo. O filme deve ser
exibido no início de 2009.

▼ O sorriso esboçado pelos convidados resume bem a
confraternização de fim de ano organizada pela juíza Dulce
Maria Soler Gomes Rigo para juízes e funcionários da 2ª
Vara do Trabalho de Santo André, na sexta-feira, na
Mansão Padoveze, no andreense bairro Campestre. Como
titular da Vara, Dulce deu as boas-vindas na entrada do
salão superior, onde foi servido o coquetel por cerca de
uma hora. A seguir, os convidados foram conduzidos ao
salão principal, onde a anfitriã abriu o jantar com palavras
extensivas também aos familiares e amigos presentes.

▼ “O caminho é feito pelos nossos passos, mas a beleza da
caminhada é feita com os que vão conosco” foi uma entre
muitas frases do discurso lido pela juíza na abertura do
jantar. O clima de emoção foi completado com o abraço da
amiga Rosemari de Souza, diretora da mesma Vara, que
recebeu Dulce na saída do palco.

▼ Ao longo da noite, quem circulasse entre as rodas ouvia só
elogios, entre os quais a tradição de o evento ser aguardado por
todos como uma oportunidade de colocar assuntos em dia que
não sejam sobre trabalho. No cardápio salpicão, ravióli de
tomate seco, filé ao molho madeira e arroz com amêndoas. Para
sobremesa, uma opção hors-concours na região: petit gateau.

▼ Na edição deste ano, a descontração da festa foi
enfatizada pela apresentação-surpresa da escola de samba
Ocara, que por cerca de uma hora deu show e colocou na
pista de dança até os mais resistentes a afrouxar as gravatas.

▼ Após a sessão samba, a pista voltou a ser animada pelos
integrantes da Banda Estúdio 3 até por volta das 3h ao som
de pot-pourri dos anos 1950 e hits atuais, passando pela
execução integral de clássicos dos Bee Gees, Beatles e Elvis
Presley, entre outros.

Por Angélica Nicoletti

1 Brioches
O presidente da Aciam
(Associação Comercial e
Industrial de Mauá), Sidnei
Garcia, recebe convidados
hoje, às 8h, no auditório da
associação, para encontro
de confraternização de fim
de ano. Durante o
café-da-manhã com muitas
frutas, vários tipos de pães e
guloseimas, o Trio Vibrações,
da cidade, será o
responsável por embalar a
festa com música popular
brasileira. No evento, Garcia
anunciará os projetos para
2009 e novas parcerias.
Como diz o próprio convite, o
famoso networking terá
espaço no café.

2 Atitude
Também com
café-da-manhã, os diretores
conselheiros do Instituto
Triângulo, em Santo André,
Paulo Correia, Eduardo Maki
e Fabrício França, lançarão e
apresentarão o programa
VivaMundo para empresários
e ambientalistas, hoje, às
9h, em bufê, na cidade. Na
ocasião, 21 campanhas de
mobilização em prol da
sustentabilidade ambiental,
social e econômica serão
lançadas. Uma delas é a
reciclagem da fibra que
compõe o filtro das bitucas
de cigarro, que podem ser
transformadas em papel ou
estofamento. As ações
contemplarão o Grande ABC
e Capital.

3 Notável
Foi com muita graça e
charme que a pequena
andreense Nicole Navarro
Alves, 10 anos, conquistou o
título de Miss Santo André,
recentemente, na categoria
infanto-juvenil. No último
sábado seu talento para a
passarela foi confirmado
com a conquista do título de
Miss São Paulo, na mesma
modalidade, no Esporte
Clube Banespa, na Capital.
“Ela foi tão bem que a
agência quer levá-la para o
Miss Brasil USA. É a
realização do sonho de
qualquer criança”, disse a
titia coruja Cristiane Navarro.

4 Do bem
O Grande ABC já começa a
colher os frutos do McDia Feliz
realizado neste ano. Um dos
investimentos feitos com a
verba arrecadada foi a
construção do segundo piso
da Casa Ronald McDonald
ABC, em Santo André, que
será inaugurada hoje, às
19h30, na Casa, com
coquetel. A festa também terá
espaço para agradecimento
aos colaboradores e
patrocinadores da ação anual
que ajuda crianças e
adolescentes com câncer. O
presidente da Instituição na
região, Adriano Valente, estará
no local recepcionando os
amigos.

▼ NO COMANDO
A anfitriã Dulce Maria Soler Gomes Rijo ao lado do filho, Dhiego, em coquetel de confraternização, na região

▼ ELEGANTES
Mauro Vergamini e Silvana Louzada Lamattina Cecilia

▼ DE PRETO
Isabela dos Santos e Fabio Cesar dos Santos em jantar do Rotary

com Cristie
Buchdid

▼ NO COQUETEL

Alto-astral
EM FESTA DE
FIM DE ANO

▼ BATE-PAPO
Ricardo Cesar Hespanhol e Luiz Fernando Granzieira

▼ COM A PALAVRA
Zoilo de Souza Assis Jr. e Igor Pereira Lopes na festa dos contabilistas Thuane Ianelli, interina
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Destaque
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