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Com a Vovó Irá

Em homenagem ao Dia dos Avós, a associada
Iracema Velame, que chamamos carinhosamente de
Dona Irá, nos encaminhou um lindo texto sobre o seu
netinho Vicente, representando os avós na comemoração
do seu dia!!

Vicente, o vencedor!

pós dois meses de nascimento, apresento-lhes
Vicente, o grande Vince, o vencedor. No sexto
mês de gestação houve uma grande suspeita de
uma doença incompatível com a vida: Síndrome de Edward.
Foram meses de tristeza e inquietação para os seus pais e
toda família. Situação esta que foi vivenciada por muitos
amigos, colegas de trabalho e outras
pessoas que se juntaram em corrente de
oração, pedindo a Deus que revertesse
este quadro tão triste e desolador. O seu
nascimento com vida foi uma grande
festa de gratidão a Deus, e o resultado do
exame cariótico veio afastar toda aquela
suspeita. Vicente ao nascer precisou
ficar quase dezesses dias internado,
fazer uma série de exames e cuidar dos
seus pezinhos, pois ele nasceu com PTC
(pés tortos congênitos). Agora, está
ótimo! Com os pés no gesso, fazendo
fisioterapia, dando gargalhadas, indo
ao geneticista, sorrindo para a vida
e exercitando as suas mãozinhas,
que precisam de estímulo, pois tem
artrogripose e dentro de pouco tempo
estará fazendo a cirugia dos pezinhos.

Vicente, em todos os aspectos, é um grande milagre
de Deus e da força conjunta da oração. É uma bênção têlo conosco. Ele nasceu na família certa. Sempre foi bem
acolhido e amado. Ele é filho de Adriana Lima Velame
Branco e Deivson Guimarães Rios, irmão de Vitor Velame
Branco e Edvandro Velame Branco e sobrinho-neto de
Gabriel Velame Branco, servidor da setíma vara. Nasceu
no dia doze de maio de dois mil e
dezoito na maternidade do Hospital
Santo Amaro em clima de muita oração,
esperança e fé.

Outros ne
tinhos

Aniversariantes da Semana

29/07 - Maria das Graças Duarte Monteiro
29/07 - Sônia Maria Costa de Andrade
30/07 - Cinara de Vasconcelos Machado
31/07 - Eliana Maria Lembrança
31/07 - Carmen Lucia Ferreira de Souza
01/08 - Andrea Oliveira D'Almeida Monteiro
01/08 - Maria Carmen da Gama Coelho
01/08 - Reinaldo Lopes Rocha
01/08 - Luciana Amorim Trindade
01/08 - Denise Maria Saraiva Nobrega

02/08 - Eliana de Andrade Ferreira

02/08 - Manuela Affonso Ferreira Maciel
02/08 - Marcos Tulio Ladeia Vila Boas
02/08 - Niege Nunes Leal
02/08 - Vanessa Vale de Oliveira
02/08 - Vitorio Batista Lima da Silva
03/08 - Dra. Nilza Maria Costa dos Reis
03/08 - Larissa Davi Cabus

03/08 - Maria Aurene de Moura Mascarenhas

da vovó Irá

VEM
AI Uma
SUPER
PROMOÇÃO nO

A G E N D A C U LT U R A L

ESPAÇO BELEZA

cabeleleirA e manicures, estarão
com uma mega promoção SOMENTE
NO mês de AGOSTO.

a pROFISSIONAL MARIBEL
ESTARÁ REALIZANDO OS
SERVIÇOS COM O SEGUINTE
VALOR:

cAuTERIZAÇÃO + Hidratação: R$ 60,00
HIDRATAÇÃO + ESCOVA: R$ 49,99
CORTE + HIDRATAÇÃO + ESCOVA+
PRANCHa: R$ 60,00
BOTOX : R$ 80,00
COLORAÇÃO: R$ 20,00
CORTE: R$ 20,00

as manicures estarão
realizando o seguinte
serviço:

SARAVÁ JAZZ BAHIA
O repertório traz dez composições próprias, sempre
evidenciando a proposta de experimentar ritmos, harmonias
e melodias da música afro-brasileira, misturados com
elementos oriundos do jazz.
Local: Café Teatro Rubi
Quando: Quinta-feira, 02 de agosto às 20:30.
Valor: 50 reais (Couvert)

Circo Maximus
O Circo Maximus traz toda a magia do espetáculo circense
reunindo palhaços, acrobatas, mágicos, malabaristas e uma
atração para aqueles que gostam de adrenalina: o famoso globo
da morte com capacidade para até cinco motos. Para viver essa
emoção é só ir ao estacionamento E do Shopping da Bahia. O
Circo estará na cidade até o dia 9 de setembro.
Local: Estacionamento E do Shopping da Bahia.
Quando: Sábado, domingo e feriado, sessões às 16h, 18h e
20h.
Valor: R$ 20,00 (Criança) R$ 40,00 (Adulto)

fazendo seu pé ou sua mão
vocÊ ganhará um cartão fidelidade,
onde a cada serviço que utilizar será
marcado no seu cartão, na quarta
vez o serviço será gratuito!
KIEV BALLET- TOUR 2018
O público baiano terá a oportunidade de conferir duas grandes
obras clássicas: Dom Quixote e Paquita. A primeira traz a narrativa
dos personagens Kitri e Basílio, e tem como característica
fundamental os traços hispânicos com seus animados cavaleiros
e senhoritas, indo totalmente ao contrário da política de seu país
de origem.
Local: Teatro Castro Alves
Quando: Sexta-feira, 03 de agosto às 20:00.
Valor: R$ 20,00
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