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“CYAN  MAGENTA  AMARELO  PRETO

A atitude é como a
pontuação em uma frase,

pode mudar tudo.

Reinauguração da Sportlins Festa Julina
Animada comissão organizadora da Associação dos Moradores do Residencial Village

(AMVR) realizou dia 13 de julho a festa típica ‘caipira” 2019.
Em clima com temperatura agradável, aconteceu a confraternização dos

moradores do bairro e amigos na praça Haroldo Camillo no final da avenida
Antonieta Vilela Ferreira.

Cada família ofereceu
pratos salgados e doces,

sendo preparados no fogão
de lenha da praça deliciosa
canjiquinha e cuscuz mole

além de vinho quente e
achocolatado.

As crianças também se
divertiram pra valer nos
brinquedos montados
especialmente para a
petizada.

Na sexta-feira (19), a Sportlins loja 2, devidamente comandada pelo casal
Ângela-Ednaldo Teixeira (Baiano), foi reinaugurada no centro da cidade.
Em novo espaço da rua São Francisco, com amplas vitrines para exposição de
calçados masculinos, femininos e infantis, bolsas e acessórios, a Sportlins continua
com o atendimento atencioso e personalizado aos seus clientes. Baiano sua esposa
Ângela e os filhos Carolina e João Pedro descerraram a fita inaugural. Antes porém,
Baiano proferiu virtuosas palavras de gratidão a Deus, à família e à equipe de
funcionários pelo empenho para que tudo estivesse pronto na data prevista de
inauguração. Em seguida, o Pr. Jonas Barbosa de Lima, da Igreja Batista Boas
Novas onde Baiano e a família são membros, intercedeu a Deus para abençoar o
novo empreendimento. Foi oferecido aos presentes delicioso café da manhã.
Confiram alguns flashs de Arci L.Almeida!
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