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Alvorada Pneus 
Vai viajar nestas férias?... Antes, dê uma passada pela 

super equipe da “Alvorada”, faça uma completa revisão, 
troque os pneus, aproveite para alinhar e balancear o seu 

veículo: 3529-3300.

Bagueteria
O seu “point’ para um lanche delicioso na Avenida da 

Moda! Pães de queijo quentinhos a toda hora. Delivery 5321-
6335 ou pelo Whatsapp 99880-6954.

Center Pisos Acabamentos
Amplo showroom de pisos e revestimentos, belíssimos 

porcelanatos! Também louças e metais sanitários. Faça 
uma visita e confira de perto.

VC Estuda by Language Education
Matrículas para o 2º semestre no Curso de Inglês com a 

“Teacher Mari”, certificada pela Universidade de Cambri-
dge. A escola “VC Estuda” fica ao lado da Tectronic Infor-

mática.

Avalanches
Hoje à noite tem lanches com promoções especiais nes-

sa sensacional casa de lanches que você já conhece. Ligue: 
3521-3954 ou Whatsapp: 98810-3954.

Pizzaretto
Você e sua família têm encontro marcado hoje no almo-

ço de Pizzaretto! E, à noite, pizzas saborosas para o seu jan-
tar: 3521-5303 ou 3526-5303.

Sílvia Mara Lemos Macedo
Lembrando-nos que acontece HOJE: A tradicional “Cos-

tela ao Fogo de Chão”, no formato “Drive Thru”, no Centro 
de Aprendizagem Pró-Menor de Passos, das 11h30 às 14h, 
convite a 40,00. Acompanha o prato: arroz, feijão tropeiro e 

mandioca. Participem!!!

Heitor Sette Filho
É aniversariante deste domingão; também hoje aniversa-

riam Adeilton Pereira, Diogo Silva, Cícero Luiz Freitas, Tha-
les Laia, Alax Patrick e Wellington Ribeiro.

Ana Rita Fonseca Pimentel
Luisa Madson, Brendha Pádua, Isabella Marinho, José 

Marques Gonçalves Neto e Edielton Santana são aniversa-
riantes da próxima quarta-feira, dia 21. 

Thalita Cristina da Silva
Faz aniversário na próxima sexta-feira (23), dia em que 

Josy Múlia, João Pedro Ottoni, Ana Paula do Nascimento 
também comemoram seus natalícios.

Ada Maria Esper
Vicente Campeiz, Rodrigo Rocha Batista, Francisco Sena, 

César Aquino trocam de idade também na próxima sexta-feira.

Ana Luísa fez 15 anos na quinta-feira passada, dia 15 de julho. E aí está a debutante, 
toda linda!, em fotos de Eloísa Silveira, para o book dessa data que é tão especial na 
vida de todas as jovens! No detalhe, a aniversariante com seus pais Marcelo Correa 
Ribeiro / Fabiana e o irmão Marcelo Augusto.

ELOISA SILVEIRA

...O Festival Nacional de Teatro de Passos, e vai 
até o próximo dia 25, uma realização da Adesc em parce-
ria com a Secretaria Municipal de Cultura, tendo como 
homenageada, este ano, a atriz passense Clélia Montei-
ro. E nesta segunda edição “on-line”, o Festival terá um 
bate-papo/oficina com o super conceituado José Celso 
Martinez Corrêa e com o ator global Tonico Pereira. E, 
também, nesta edição 2021, haverá, uma única apresen-
tação presencial a um público restrito de hóspedes do 
“Vale do Céu”, seguindo todos os protocolos, inaugu-
rando o seu Teatro de Arena, com a peça “A Farra do Boi 
Bumbá”(Foto acima), peça convidada, encenada pela 
trupe “Os Ciclomáticos”, do Rio de Janeiro.

# Dica do Armazém
Banho para ansiedade e medo – De que você vai 

precisar?... Um punhado de Camomila, Alecrim, Er-
va-doce, Capim Cidreira e três litros d’água. Modo de 

preparo (simples assim!): aqueça a água até ferver; 
acrescente as ervas e apague o fogo, abafando por dez 
minutos. Então, hora de relaxar! Após tomar seu ba-
nho de higiene, banhe-se com as ervas da cabeça aos 
pés. Armazém das Ervas – Neca Medeiros, 30. Tel 

3521-1591 e Avenida da Moda, 3066. Tel 3522-4990.

COMEÇA HOJE!...

Quer ganhar uma 
bicicleta? Em 

Rilda Supermarket, 
você concorre a uma 
bike...  Nas compras 
de apenas 1 produto 

Du De, você concorre 
a uma linda bicicleta. 

Vá participar e ganhar!

José Celso Martinez Corrêa Tonico Pereira
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