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 Quem está 
soprando veli-
nhas no do-
mingo, 28/02, é 
Gabrielle Beck-
häuser Rodriguez 
(memmbro da 
Academia de Le-
tras de Biguaçu). 

Parabéns da 
coluna!

Na GalleriaNa Galleria
Redação, revisão, fotografia e diagramação: ValKravchychyn

 Você também pode participar deste espaço. 
É só enviar uma  foto ou selfie que você registrou em uma 

ocasião divertida ou especial, dizendo o local e os nomes das pes-
soas, completos ou não (da esquerda para a direita de quem olha a 
foto), e enviar para o e-mail: nagalleria@gmail.com

 Parabéns da co-luna também para a médica Leisa Leal. Hoje 20/05, a bela  está  soprando velinhas!

Dia dos Pais Ideal
Ainda está na dúvida do que esco-

lher para presentear o papai?
Não precisa esquentar mais a cabeça. 

A rede de Lojas Ideal  tem opções sensa-
cionais para todos os gostos e bolsos. 

Que tal presenteá-lo com  um dos 
produtos que estão sendo mostrados na   
foto pelo empresário Renato Petry?

Prática e uma opção mais saudável 
de assar aquela carne que o seu pai 
tanto gosta, a churrasqueira (elétrica/
gás) da  Arke tem 05 espetos, e  além de 
econômica (você gasta em torno de R$ 
3,00 para assar um churrasco), também 
pode ser levada para todos os lugares. 

Está procurando algo mais em conta? 
Então que tal uma ferramenta da Black 
+Decker? O Kit com 06 peças da marca 
que aparece no centro da mesa, custa 
apenas R$ 59,00!

Vale sempre lembrar que é tudo nas 
condições de pagamento que só a Ideal 
oferece!

 Parabéns da coluna também para Stela Maris Piazza Souza, membro da Academia de letras de Biguaçu. Na próxima segunda, dia 04 de julho, ela estará aniversariando.

Juliana Botelho Rodrigues completou 15 anos no 
último sábado (16/07). Um coquetel realizado no salão 

da ASMUB,  foi a forma escolhida pela bela para 
comemorar a importante data. 

Parabéns da coluna!
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Parabéns da coluna para o advogado, escritor e 
presidente da Academia de Letras de Biguaçu, 

Adauto Beckhäuser, que hoje está completando mais 
uma voltinha em torno do sol ! Na foto ele está com 
sua mulher, a escritora e artista plástica, Dulcinéia 

Francisca Beckhäuser.  
Aliás, o simpático casal também está de parabéns 

pelas suas Bodas de Granito (48 anos de casamento).

50 primaveras

Comemoração em dose dupla

O casal Vanduir Mendes 
e Joelma Schutz, com Zulmar 
Pereira (dir.).

Terez i -
nha Oneide  
M a r q u e s , 
em clique 
com Fabiano 
(esq.), Clau-
denor e Le-
onor, a mãe 
e os irmãos 
da aniversa-
riante. 

Jane Chaves 
e as lindas ne-
tinhas Isabely 
Chaves Marques 
(esq.) e Yasmin 
Chaves Marques.

O mais legal, é que 
ao olharmos estas 

duas fotos, fica 
claro que o clima 

de romance do dia 
27 de julho de 1968 
não diminuiu nem 
um pouco com o 
passar do tempo!

Maria Erit Marques comemorou 
suas 50  primaveras com uma 

bonita festa.
O evento, um concorrido coquetel 

realizado na Asmub no último 
sábado, foi prestigiado por familiares 

e amigos da aniversariante, que 
não economizou na simpatia e na 

animação. 
Parabéns da coluna!

Israel Gaspar, sua mulher 
Luana e os filhos do casal 
Filipi e Isabela.

A sua foto Na Galleria

Da esquerda para a direita, Geison,Jaqueline, Fabiula, Dinho, 
Almir, Juliana, Cristiane, Ivan, Chirlene e Ernesto. Uma galera pra 
lá de animada, em  clique durante o show dos sertanejos Bruno e 
Marrone, realizado no dia 23/07 no Petry.
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  A poucos dias da comemoração do Dia Mundial do Pedestre (08 de 
agosto), será realizado em Florianópolis o Arte na Faixa - Arte para uma Vida 
Melhor nos próximos finais de semana (30 e 31 de julho e 6 e 7 de agosto). 
Uma ação cultural, viabilizada pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura Fran-
klin Cascaes, que reúne artistas contemporâneos para colorir faixas de pedes-
tres por diversas regiões de Florianópolis. 

Sob a curadoria do artista plástico e graffiteiro Rodrigo Rizo, o objetivo é 
chamar a atenção de motoristas e pedestres para o uso correto da sinalização 
de segurança.


