
Descobrindo Val Kravchychyn
A bela debutante Beatriz Cristina de Faria emol-

durada pelos seus avós , o também aniversariante Ni-
valdo Rodrigues de Faria e Sônia de Faria.

No jantar do Rotary
Rubens da Silva Filho e sua mulher  Eliana e 

o casal Marivan Dalagnelo e Mª Paulina.
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 Você quer reservar  espaço para uma nota, foto, 

ou página exclusiva para registrar sua festa, evento,  
inauguração ou publicidade nesta coluna?

 Contate (48) 8413-7808 e saiba como.

 Curiosidade:
O Castelo de Windsor é uma residência real localizado na 

cidade de Windsor, em Berkshire, Inglaterra, Reino Unido, e é 
o castelo há mais tempo habitado de toda a Europa (mais de 
quinhentas pessoas vivem e trabalham nele). Fonte: Wikipédia
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Miss
Eliza Teixeira, Miss Balneário Camboriú 2016. 
O concurso que elegeu a bela a mais bela do município, 

foi realizado no último dia 20/07 na Marina Beach Towers 
e teve a organização assinada pela agência Donaire.

  No último dia 16 de julho foi inaugurada  uma 
loja da Imaginarium no Continente Shopping. 

A marca, que possui cerca de 200 lojas pelo 
Brasil, é uma das minhas preferidas quando  pro-
curo presentes criativos e originais em datas 
comemorativas, como Dia das Mães, Natal, Dia dos 
Pais e Dia dos Namorados. Adorei a novidade!

 Neste dia 1º de abril, será 
aberta no Centrosul a sexta e-
dição da Feincartes (Feira Inter-
nacional de Artesanato e Deco-
ração). 

O evento contará com expo-
sitores de 14 países, e também 
de 12 estados brasileiros.

 Ainda dá tempo!   
O 1º Simpósio Internacional de Escultura em Pedra está sendo desenvolvido em 

uma estrutura montada ao lado do Centro Multiuso (Avenida Beira-Mar de São José) . 
Até o próximo dia 22 de março, data do término do evento, o público poderá 

acompanhar de perto trabalhos em mármore sendo executados por  importantes 
escultores, incluido  sete estrangeiros (Wang Biao, de Taiwan; Hiroyuki Asakawa, do 
Japão; Nando Alvarez, da Espanha; Majid Haghighi, do Irã; Renato Brunello, do Brasil; 
Andrej Mitevski, de Macedônia e Klaus F. Hunsicker, da Alemanha). 

A promoção é do Instituto Jorge Schröder (IJS), com apoio da Associação Interna-
cional de Escultura Monumental e coordenado pela Fundação Municipal de Cultura e 
Turismo de São José e a curadoria é de Jorge Schröder. Não deixe de visitar!

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

É só dizer o local e os no-
mes das pessoas, completos 
ou não (da esquerda para a 
direita de quem olha a foto), 
e enviar para o e-mail:

 nagalleria@gmail.com

Val Kravchychyn
Colunista dos jornais
Biguaçu em Foco e Notícias.
Membro da Academia de Letras deBiguaçu.

Val & Social
Contato:E-mail: nagalleria@gmail.com, ou (48) 8413-7808

Redação, revisão, fotografia e diagramação: ValKravchychyn

Oportunidade imperdível!
Se você estava esperando uma boa oportunidade  para 

adquirir um fogão Cook Top  e assim  modernizar e deixar 
mais prática a sua cozinha, então chegou a hora de realizar 
este sonho. 

A Lojas Ideal  (Biguaçu, Antônio Carlos e Governador 
Celso Ramos), está com uma promoção imperdível, tanto 
nos modelo de 05  como nos de  04 bocas. 

O da marca Safanelli que está sendo mostrado pelo em-
presário Renato Petry é um bom exemplo. Está disponível 
em toda a rede Ideal por inacreditáveis R$ 309,00!

Mas não deixe de passar hoje  mesmo na Ideal, pois esta 
super oferta tem tempo limitado!

Mister
Deivid Bonilha, detentor do título  

"Mister Biguaçu 2016". O “colírio”, que 
colocou o município entre os top 10 do 
concurso "Mister Santa Catarina 2016", 
além de atuar profissionalmente como 
modelo, também faz parte do  seleto cast 
de bartenders da Kamikase.

Trocaram 
alianças

Os noivos Eduardo 
Mota Arruda e Gabri-
ely Gasperi, trocaram 
alianças no último dia 
16/07. 

A cerimônia religiosa 
foi realizada na Igreja 
Matriz de Biguaçu, e a 
elegante recepção no 
salão de festas do local. 

No clique eles es-
tão emoldurados por 
Serginho Fermiano, 
que pilotou o cerimonial 
e  assinou a linda deco-
ração dos eventos alu-
sivos ao enlace, e Vada 
Damásio, que faz parte 
da equipe deste.

Bom gosto
As sempre belas 

Amanda Sasso (Blog 
Fofo Chic) e Mylene 
Madeira (Loja Myah 
Store), em momento 
tim-tim no Pappatore 
Forneria.

Debutante
Juliana Botelho Rodrigues completou 15 

anos no último sábado (16/07), e comemorou 
a data durante um coquetel que teve lugar no 
salão da ASMUB. Na foto a debutante está com 
o pai, Jovane Rodrigues.  

Parabéns (em dose 
dupla) da coluna!

Para advogado, escritor e presidente da 
Academia de Letras de Biguaçu, Adauto 
Beckhäuser e sua mulher, a escritora e artista 
plástica, Dulcinéia Francisca Beckhäuser. 

O simpático casal comemorou seu ani-
versário de 48 anos de casamento na última 
quarta-feira, 27/07, e apenas dois dias depois, 
na sexta-feira, 29/07, a nova idade dele!

Nota 10 da 
coluna!

A nota 10 da colu-
na de hoje vai para o 
eletricista Maurélio. 

Perfeccionista e 
apaixonado pelo que 
faz, ele é a pessoa 
certa quando se trata 
de instalação ou ma-
nutenção de redes 
elétricas residenciais, 
prediais ou comer-
ciais. 

Este a coluna in-
dica! 

Contato:(48) 9604-
5936 (orçamento sem 
compromisso).

Confraria do Vinho
No próximo  dia 4 de agosto, 

às 20h, na Alameda Casa Rosa, 
em Florianópolis, tem mais uma 
edição da  Confraria do Vinho 
Itapema. 

O evento é o terceiro encontro 
da temporada, e nesta edição terá 
como destaque a produção viní-
cola da América do Sul. 

Os ingressos, limitados, já 
estão à venda pelo Blueticket e 
também nos patrocinadores a R$ 
150,00. 

A Confraria do Vinho Itape-
ma tem patrocínio de Carvalho 
Francês, O Padeiro de Sevilha, Som 
Maior e Bellacatarina. Realização: 
Itapema e Alameda Casa Rosa.

Na foto, o chef Renato Stumpf.

Foto: Scheila cardozo/ XS eXceSS com
un

icação
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Em Brusque
Dia 1º de agosto o 

Catarina Shopping  (Ro-
dovia Ivo Silveira, Km7, 
nº 7007 em Brusque) dá 
o start para a temporada 
fashion, com o preview,  
verão 2016/2017 - as 
mais de 150 lojas do em-
preendimento estarão 
com a moda verão em 
suas vitrines e araras. 

Na ocasião também 
será lançada nova e-
dição da revista Catarina 
Shopping Mag. 

Clicada pela fotó-
grafa Vanessa Santos, a 
deslumbrante modelo 
Samara Faust (foto), es-
trela um  editorial cheio 
de  beleza estilo.
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Belas
Da esquerda 

para a direita, Fa-
biula, Juliana, Cris-
tiane, Jaqueline e 
Chirlene.

O clique foi du-
rante o show dos 
sertanejos Bruno e 
Marrone, realizado 
no dia 23/07  no 
CEPETRY.

30 anos de estrada!
Dia 21 de agosto, domingo, o P12, em 

Jurerê Internacional, recebe pela 1ª vez 
o show do Biquini Cavadão, que está em 
turnê pelo país comemorando os 30 anos 
de carreira.

 A banda mostra a essência de um grupo 
que surgiu na década de 80, se consagrou 
em 90 e se reinventou no século 21. 

Como não poderia deixar de ser, será 
um revival dos sucessos do grupo, como 
“Vento Ventania”, “Janaína”, “Tédio”, “Zé 
Ninguém”, “Dani”, mas sem deixar de lado 
a apresentação de inéditas. 

Ingressos antecipados estão sendo 
vendidos no sistema Eccopass. 

Informações: 48 3284.8156 ou pelo 
email camarotesp12@parador12.com.br

Dance Kids
Mais de 600 bailarinos mirins, vindos 

de diversos municípios de 05 estados bra-
sileiros, estarão participando da primeira 
edição do Dance Kids. 

O evento será realizada nos dias 29 e 
30 de julho no Teatro CNEC, em Joinville. 

Serão 42 grupos (categorias baby de 
três a seis anos, infantil, de sete a 11 anos 
e infantojuvenil,  de  12 a 14 anos),     que 
apresentarão 90 coreografias de diver-
sos estilos (balé clássico, dança contem-
porânea, danças populares, danças urba-
nas, estilo livre, jazz e sapateado). 

“Sonho de Bailarina”, conjunto de 
balé clássico baby de Kellen Dantas. 
Projeto Aprendiz, de Paulo Lopes.

Foto:  VaneSSa SantoS

  Novidade
Academia de letras de Biguaçu está promovendo o 

seu I Prêmio Literário. 
A poesia será a modalidade que será prestigiada este 

ano. É o I Prêmio Literário Cidade Poesia,  que tem como 
objetivos revelar e divulgar novos valores literários e, ao 
mesmo tempo, sedimentar a perífrase “Cidade Poesia” do 
município de Biguaçu .

De tema livre, é voltado para alunos de primeiro e se-
gundo grau, tanto da rede particular quanto pública. 

Os três primeiros colocados do primeiro grau e três do 
segundo grau serão premiados (1° lugar: R$ 500,00 e 2° e 
3° colocados R$ 250,00).

Inf: no site: www.academiadeletrasdebiguacu.com.br, 
pelo e-mail academia@academiadeletrasdebiguacu.com.
br ou no fone da Academia: 

(48) 96373014 (Presidente Adauto).
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