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THÉO.COM
PARA REFLETIR
“Em tempos de revolução,
os mais poderosos
precisam dos mais fracos.”
Esopo
VAMOS AO TEATRO 1
O espetáculo Rezende – A
Batalha dos Mundos será
neste domingo (11), às
16h, no Teatro Polytheama.
Com recorte do anúncio
publicado no JJ Regional o
ingresso sai com 50% de
desconto. Mais
informações pelo telefone
4586-2472.
VAMOS AO TEATRO 2
O ator Marco Luque
apresenta no dia 25 de
junho o espetáculo ‘1,2,3
Testando’, às 19h, também
no Teatro Polytheama. O
apoio é do JJ Regional e da
Rádio Difusora (810 AM).
TRABALHO NOVO
A cantora Pitty volta aos
palcos este mês depois de
quase dois anos sem fazer
shows. A cantora e
compositora já é presença
confirmada em alguns
festivais esse ano,
começando com o João
Rock, hoje, em Ribeirão
Preto. No dia 7 de julho
ela estará no
WebFestValda (Rio de
Janeiro) e no dia 30 de
setembro no Mada (Natal).
VITÓRIA
A apresentadora Laura Wie,
47, anunciou na internet
que conseguiu vencer o
câncer de mama. Ela, que
já foi repórter do "Programa
Amaury Jr", fez o
comunicado com a
publicação de uma foto em
que aparece careca. Laura
também escreveu: “Estou
bem segura, entendendo
que a beleza não pode ter
um único padrão”.
GENTE QUE A
GENTE GOSTA
Dos estimados Valéria e
Valdemar Bertazzoni.

ANIVERSARIANTES DE HOJE

DIVULGAÇÃO

ARQUIVO JJ

O dr. Paulo Sérgio
Paschoal será
felicitado
pela esposa Maria
Helena e familiares

Admeris Soares
Benachio, Armando
Bisetto, Cesar José
Calderon, João
Augusto Fumachi,
João Justino da Cruz,
Luiz Netto, Osmário
Jorge Araújo Neves,
Pedro Rogério Basso,
Silvio da Silva Alves
e Vicente Rogério

Convite da Fernanda Di Benedetti
Hoje e amanhã, das 14h às 21h, acontece a tão
esperada Mostra 2017 - Noivas, Festas e Debutantes,
do Espaço Monte Castelo, onde a estilista Fernanda Di
Benedetti preparou uma coleção exclusiva para esse
evento. Simplesmente imperdível! Vá prestigiar!

Premiando a competência
DIVULGAÇÃO

Clube das Madrinhas em festa

A Anjos do Brasil – organização de
fomento ao investimento anjo realizará neste ano a 1ª edição do
Prêmio Anjos do Brasil em que irá
premiar 3 investidores anjo e 3
empresas investidas de destaque em
2017. Maria Rita Spina Bueno,
diretora executiva da Anjos do Brasil e
que está à frente desse projeto, explica
que a premiação, além de reconhecer
os investidores anjo e empresas
investidas relevantes, também ajuda a
disseminar boas práticas e dar mais
visibilidade para esse importante setor
da economia de inovação. A
divulgação dos ganhadores será no
Congresso de Investimento Anjo da
Anjos do Brasil no dia 28 de junho
deste ano. Mais informações no site:
congresso.anjosdobrasil.net/

O Clube das Madrinhas completa 65 anos de história
com um trabalho de luta voltado para uma sociedade
justa e igualitária. Na última quinta-feira elas se
reuniram na Estação Jundiahy para celebrar a data. A
diretora, Maria Luiza Orenga, foi a anfitriã deste
encontro. As fundadoras foram mulheres de muita
coragem que, com seu pioneirismo, abriram caminhos
para que pudessem hoje exercer o trabalho com
dignidade. O clube recebe doação de 240 associadas e
ajuda cerca de 30 entidades em Jundiaí.
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FESTA JUNINA
A Le Chef a Pé realiza
até amanhã, dia 11, sua
festa junina a céu aberto.
Hoje tem o grupo Raízes
Rasta, às 19h30, e no
domingo será dia do
arrasta-pé com Trio
Kazamatta, a partir das
19h30. Para as crianças
brincadeiras típicas como
pesca, argola, tiro ao
alvo, mimosa mecânica,
infláveis divertidos, pula
pula, carrinhos elétricos,
algodão doce e muito
mais. Entre as comidas
típicas, haverá food trucks
com cuscuz, bolo de
milho, tortas, pipoca,
arroz doce, fruta no palito,
canjica, sopas, maçã do
amor, churros de paçoca
e outras delícias. A
programação completa
pelo site
https://www.facebook.com/
events/177051229402754/

Jaci Buda e a anfitriã

Toyomi Kamura, Zefira Giasseti, Eli Manoel,
Ana Toneli e Lucilene Gasparini

Maria Alice Fossen, Tuca Carrero e Madalena Massagardi

Sara Panzan e Ilce Panzan

