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BIGUAÇU EM FOCO   

VAL KRAVCHYCHYN
Membro da Academia de Letras de Biguaçu

Terça-feira, 02 de agosto de  de 2016

  Exposição Joan 
Miró

Você tem somente até o 
próximo dia 15 de novembro 0, 
Agronômica, Florianópolis.

Na GalleriaNa Galleria
Contato:emaildacoluna@gmail.com
           colunistavalkravchy@gmail.com
              ou (48) 9.8413-7808

Que tal dividir com os leitores 

desta coluna uma imagem ou 

selfie que você registrou em um 

momento legal?
É só dizer o local e os nomes 

das pessoas (completos ou não, 

da esquerda para a direita de 

quem olha a foto), e enviar para 

o e-mail: 
nagalleria@gmail.com

 Quer reservar um espaço para uma nota, foto 
ou pg. exclusiva para registrar a sua festa, evento ou 
inauguração?

Contate a coluna pelo fone:
 (48) 8413-7808

 Você sabia?
Hoje é o Dia de São Longuinho. 
Se você está pensando em fazer um 

pedido para ele, não tem uma data melhor!
 Só não se esqueça de dar os três puli-

nhos depois de ser atendido!

 Quer reservar um espaço 
para uma nota, foto ou página 
exclusiva para registrar a sua 
festa, evento ou inauguração?

Contate a coluna pelo fone:
 (48) 8413-7808

 Hoje, o  Espaço Royale (Rua Hermógenes 
Prazeres, 397 em Biguaçu), promoverá um um 
evento dedicado especialmente para as mul-
heres.O evento comemorativo ao Dia Internac-
ional da Mulher, terá  início às 17h. Imperdível!

 Parabéns também para João Luiz Luz 
e Sadi Peixoto. Eles estarão soprando velinha 
na próxima quinta, 24/03.

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

É só enviar o clique para 
a coluna dizendo o local e 
os  nomes das pessoas, (da 
esquerda para a direita) para 
o e-mail: 

nagalleria@gmail.com

Sessão Especial - ACADEMIA DE LETRAS DE BIGUAÇU - 21 ANOS
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Redação, revisão, fotografia e diagramação: Val Kravchychyn

  Esta é 
Uma coluna INDEPENDENTE.Para en-

viar pautas, fotos, convites ou reservar um 
espaço para uma nota, foto ou página exclu-
siva para a sua festa, evento ou inauguração, 
somente pelo fone:               

(48) 8413-7808  ou  
e-mails:   emaildacoluna@gmail.com             
                   colunistavalkravchy@gmail.com

MITO OU VERDADE?

 Parabéns, em dose dupla, da co-luna, para o médico veterinário Delcir Ângelo (Agropecuária São Francisco). O Dia do Veterinário é comemorado no dia 09/09, e no dia 10/09 ele aniversaria!

 Parabéns da coluna também para o mul-timídia Alex Ferrer. Dia 09/09 ele completa mais uma voltinha em torno do sol!

peri/divulgação/n
g

 INSCRIÇÕES ABERTAS
A Feira de Arte de Florianópo-

lis, a FAF (Teatro Armação, sita na 
confluência da rua dos Ilhéus com a 
praça 15, no centro de Florianópolis), 
está com as inscrições abertas para 
a 41ª edição, que ocorre no sábado, 

09 de outubro, das 12h às 18h, e será 
dedicada ao desenho (trabalhos em 
lápis, carvão, nanquim, grafite, pas-
tel e caneta). Interessados em par-
ticipar devem enviar breve currículo 
e imagens das obras para:

feiradeartedeflorianopolis@
gmail.com até o domingo (1/10).

Clique oficial dos vereadores e acadêmicos presentes.

A presidente de 
Honra Dalvina de 

Jesus Siqueira, 
que com Osmarina 
Maria de Souza e 
Vilma Bayerstorff 

(in memoriam) 
fundou a 

ALBIG, cantou 
o Hino Nacional 

acompanhada pelo 
músico Peri ao 

violão.

Adauto Beckhäuser, presidente Academia de Letras 
de Biguaçu, apresentando a placa comemorativa aos 
21 anos da entidade literária, na foto com o prefeito 
Ramon Wollinger (à esq.), a proponente da Sessão 

Especial, a vereadora Salete Cardoso e o presidente da 
Câmara de Vereadores, Ângelo Ramos Vieira (à dir.).

A Sessão Especial da 
Câmara Municipal  em 

homenagem aos 21 
Anos da “Academia 
de Letras São João 

Evangelista da Barra 
de Biguaçu”, marcou 

oficialmente o início da 
1º Semana Cultural do 

Município. 
O evento, realizado na 
quarta-feira (20/09), no 
salão da Igreja Matriz, 

antecedeu a tradicional 
Sessão Solene da 

Academia agraciada, e 
também o lançamento 
da sua Antologia 2017 

“Entre Portas e Janelas”.
 O cerimonial foi 

assinado por Alexandre 
Martins de Souza.

 Datas comemorativas:
28/09: Dia da Lei do Ventre Livre, Dia 

do Hidrógrafo, Dia da Lei dos Sexagenários 
(1885), Dia Mundial de Combate a Raiva e 
Dia da Luta pela Descriminalização do abor-
to na América e Caribe.

29/09: Dia Mundial do Petróleo e Dia do 
Anunciante.

José Braz da Silveira, atual vice-presidente 
(na ocasião aclamando o novo presidente) da 

Academia de Letras de Biguaçu, será empossado 
no próximo dia 02 de outubro. 

Na imagem ele está concedendo uma entrevista 
ao multimídia Henrique Harmonia, com 

imagens registradas pelo cinegrafista Alexandre, 
que será veiculada na Metropolitana Web TV. A solenidade foi prestigiada por diversas autoridades, empresários e o público em geral.


