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Gente
que é notícia
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reinauguração
No último dia 29 de
julho, o empresário Elias
Chagas (Lula) ofereceu
um coffee break aos
clientes e amigos, para
reinaugurar a mais
antiga e famosa ótica de
Abreu e Lima, Monte
Sinai. Na ocasião, o
diretor agradeceu a Deus
por 33 anos de atividades
na região. Lula disse
que acaba de chegar
diversas armações e
lentes. Da esq. para a
dir., Gabriela, Edypollys,
Lídia (esposa), Lula e a

Foto: Arquivo/FM

equipe ALPHA
A diretora Luciana
Vitor (ao centro)
ladeada por Ayala
Fabrícia e Suelandre
Lima. A Alpha abriu
novos cursos de
pós-graduação na
área de Direito. O
sucesso não espera
por ninguém.

neta Yasmim, e o sobrinho Mateus.
Sucesso e felicidades por mais 33
anos.

luto

Foto: Divulgação

Faleceu ontem (04) a senhora Olga do Maracatu Estrela Brilhante, de
Igarassu. Jurandir Filho envia as condolências a família. A Prefeitura
decretou, também, três dias de luto pela morte desta notável mulher.

confraternização
No dia 28 de junho, a Cepa
de Itapissuma comemorou
13 anos, participaram do
evento todos os colaboradores e a direção.
A autoescola Cepa está
sempre inovando para oferecer o melhor serviço da
região.
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Funcionamos de 6h às 14h e das 14h às 22h e no horário administrativo de 8h às 17h.

aniversário
O vereador Lukinha, de
Itapissuma, participou do
aniversário da presidente
da Associação de Engenho
Ubu, Ninha, ocorrido no
dia 7 de julho. Na ocasião,
ela recebeu os cumprimentos de amigos e familiares.
“Ninha é uma guerreira e
uma mulher de fibra”, comentou o vereador.

volta às aulas
A volta às aulas no
Educandário Francisca Sales foi marcada com muita empolgação por parte de
todos os envolvidos
nesse processo. Sempre de maneira descontraída para que a
satisfação do retorno
às aulas seja despertada naturalmente
no alunado.

