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PERFIL

GENTE 15

“Por vezes sentimos que aquilo
que fazemos não é senão uma
gota de água no mar. Mas o mar
seria menor se lhe faltasse uma
gota.”
Madre Teresa de Calcutá

Sabrina Scarpare
sabrina.scarpare@gazetadepiracicaba.com.br

LANÇAMENTO DE LIVROS
Del Rodrigues

Rosiley Lourenço

A professora de educação infantil Tatiana Maria
Zanella, de 27 anos, lança amanhã a primeira edição
do seu livro “Bem-me-quer - Crônicas e Prosa”, na
Assagio, a partir das 18h. Editada pela Fábrica dos
Livros, a obra reúne frases e textos sobre o
cotidiano. "É um livro aberto sobre tudo o que
pensamos da vida, do amor, da amizade, da inveja,
da paixão. Você pode abrir cada dia uma página
que, ainda assim, terá algo interessante para ler.
Costumo dizer que descortino o cotidiano entre
uma poesia e outra. A vida é curta, então escrevo
breve", diz a autora. A obra é também indicada para
o público juvenil.

“Dois corações maltratados pela vida e pela perda se
unem com o único intuito de superar os traumas que
o destino lhes impôs. Jamais imaginariam que desta
simples união surgiria um amor capaz de arrebatar e
curar todas as suas feridas". Este é o tema que
norteia o livro "Dois lados de um coração”, escrito
pela estudante de letras da Unimep Marcela de Luca,
de 21 anos, que será lançado amanhã, às 18h, no
Centro Diocesano de Pastoral.

ENTREGA
DA CHAVE
A equipe da Aguassanta DI recebeu seus convidados na noite de
terça-feira para o coquetel de inauguração do Office Reserva Jequitibá, na avenida Cezira Giovanoni
Moretti, 955. O encontro informal
foi orquestrado pela voz de Julia Simões e acordes de Otiniel Aleixo,
com cerimonial impecável da Nettis Eventos. Fotos: Antonio Trivelin

Priscila Jarrouge, Veronica Machado, Anne Correr Bergamasco, Renata Moda, Murilo
Almeida, Celso Geraldin, Milene Montagner, Talita Lanzo e Danilo Rodrigues

Wilson Tietz, José Vicente Caixeta Filho e Willliam
Lee Burnquist

Hélio Hussni e Washington Bressan

Roni e Ronaldo Menegalli, Raquel e Silmar Sendin

Vera e Fabio Pizzinatto

Giuliano e Cynthia Bartholomeu

Eduval Marques, Badu Dutra, Alessandro Simão e Celso da Silva

B-DAY

AGITO

Sexta-feira com sabor
de brigadeiro para os
aniversariantes Adolpho
Queiroz, Vania Burti,
Alessandra Santos, Enrico Abdalla, Cristiane
Spadoto e Thiago Dobelli. Parabéns!

Banda Chapadão é
quem comanda o próximo Baile Forró do Clube
do Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba, dia
26, a partir das 22h. Informações e convites pelo telefone: (19) 3417-8140.

