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"Os que confiam no
Senhor, serão como monte de
Sião que não se abalam, mais
permanecem para sempre".
Salmos 125:1

Maurilúcio Brandão - Hoje a estrela é você
Maurilúcio Brandão, conquistense, nasceu em 26 de
outubro e iniciou seus estudos no Colégio São Tarcísio.
Teve a infância cercada de carinho pelos pais. Eunice
Coutrim e Antônio Brandão. Continuou seus estudos em
São Paulo no colégio Objetivo. Ao termino do segundo
grau, voltou para a Bahia, se instalando em Salvador,
onde fez faculdade de medicina na UFBA, escolhendo a
área de Ortopedia com especialização em joelhos, no
Hospital Sarah Kubtschek em Brasília.
Maurilúcio tem três irmãos, Dr. Antônio Brandão
Filho, Ortopedista, Eriele, estudante de enfermagem e
Isis, estudante de medicina. A família tem grande paixão
e envolvimento na área da saúde.
Com o seu perfil de profissional carismático e que visa
sempre o melhor para os seus pacientes, conquistou a
simpatia e confiança da sociedade conquistense.
Maurilúcio conseguiu realizar um grande projeto, o
IBR - Instituto Brandão de Reabilitação, que nasceu da
necessidade de colocar em prática os seus conhecimentos no começo da sua carreira como ortopedista. Juntamente com sua equipe, começou idealizar este empreendimento que logo colocou em prática. Não é fácil desbravar novos campos. É sempre um desafio enfrentar o
novo em qualquer seguimento ou atividade. A realização
do IBR Hospital é um dos motivos pelos quais todos
admiram Dr. Maurilúcio, seja como médico, como profissional e como cidadão.
Não foi fácil fazer esta longa caminhada, com suas
metas e etapas. Aos poucos foram idealizando e realizando, de acordo com as necessidades. Hoje o IBR Hospital apresenta um internamento com conforto e acima
de tudo equipamentos médicos disponíveis as unidades,
trazendo segurança para melhor servir aos usuários. Tem
um toque artístico na arquitetura, para que as pessoas
não se sintam em uma unidade hospitalar e sim em um
local que dá prazer de estar.
O que o emociona é um sorriso agradecido de um
ótimo resultado médico. No campo pessoal, realizou um
sonho, o de ser pai. Maurilúcio tem uma filia maravilhosa, Júlia Brandão, de 6 anos. É um pai carinhoso e dedicado.

Minha Obra

Léo Strada

Norma Eliete - Quem é Léo Strada?
Léo Strada - Sou um conquistence e desde os sete anos
canto e toco violão, vim de uma família de músicos ...estive
fora 5 anos e agora estou de volta a minha terra natal para
somar aos músicos que tem aqui e conquistar meu espaço e
meu publico...
NE - Com quantos anos começou a se interessar
pela música e qual foi o primeiro instrumento que
tocou?
LS - Aos 7 anos e o instrumento que toquei foi o violão,
sempre gostei de música...
NE - Quando e qual foi a sua primeira apresentação?
LS - Há uns quatro anos atrás no estado de Minas
Gerais.E lancei o meu CD o ano passado,aqui em Vitória
da Conquista no Restaurante Boca de Forno.

Moderno, atuante e muito dinâmico, sua grande paixão
atualmente é a medicina preventiva. Cada vez mais cuidando da saúde, Maurilúcio diz que a Medicina Anti
Envelhecimento é um tema fascinante, apaixonante,
fabuloso pelo qual está cada dia mais apaixonado. É
uma área nova da medicina com resultados clínicos
importantes para a saúde de todos, e que vem preencher
uma lacuna hoje existente. De olho na novidade, Maurilúcio vem estudando e se aprofundando no assunto,
visando acompanhar a evolução de tão importante matéria científica.

O NOSSO HUMORISTA MAIOR:
RENATO PIABA ESTÁ DE VOLTAA
VITÓRIA DA CONQUISTA, TRAZENDO O SEU
NOVO ESPETÁCULO!!!

Convite
Convido-os a entrar...
Mas,
não falem de assuntos
tristes
ou noticias que nos tocam
no fundo d'alma;
não tragam assuntos do
passado,
são como leitos dos rios,
onde as névoas passam
pelas manhãs,
silente e frias.

Entrevista com

CONVITE
fmb PRODUÇÕES:
EM ABRIL (DIAS 17, 18 e 19),
O HUMORISTA RENATO PIABA
ESTRÉIA O SEU NOVO ESPETÁCULO "PIABA É DO CARIBE"
AQUI EM VITÓRIA DA CONQUISTA..
DESDE JÁ VOCE É NOSSO CONVIDADO.
APROVEITA PARA CONVIDAR
TODOS OS AMIGOS DA SUA LISTA E
SOLICITE QUE ELES FAÇAM O MESMO.
VAMOS LOTAR O CENTRO DE CULTURA
CAMILLO DE JESUS LIMA E CURTIR O MELHOR

João Alberto David

DO HUMOR DE:

Chega!
Tenho os ouvidos cansados,
dos queixumes,
das desditas
e dos lamentos.
Convido-os a entrar em meu coração.
Mas,
fora os assuntos dos jornais,
fora os assuntos de mágoas,
fora às pedras, os tropeços
e as armaguras da vida.

RENATO PIABA EM: "PIABA É DO CARIBE"
Aviso Importante:
Os ingressos serão vendidos no local do evento a partir do dia 14/04
Evite filas e adquira seu(s) ingresso(s) antecipadamente!
INFORMAÇÕES:
[77] 3424 4725 (Centro de Cultura)
FMB PRODUÇÕES
(Carlos Moreno / Ana Claudite)
[77] 9198 0775 / 8819 0093
fmbproducoes@gmail.com

NE - Sendo conquistense você diz que o seu publico
maior é o de Minas Gerais por quê?
LS - Aconteceu que comecei a cantar lá pra amigos, aniversários, casamentos... depois fui gostando e comecei cantar em barzinho.
Ai vieram os shows e tudo começou... gravei o meu primeiro CD mas, amo minha cidade e tenho sonhos a serem
realizados aqui...e quero conquistar meu publico no lugar, a
onde nasci.
NE - Você têm quantos CD's gravados?
LS - Léo Strada 1(mais romântico) Léo Strada 2 (arrocha
e forró)
NE - Quem o incentivou e o apoiou na sua carreira?
LS - No começo minha mãe não queria... o por que começar
em minas. Mas hoje meus pais e meus familiares, são os meus
maiores incentivadores, não teve jeito...
NE - Sabemos que tem feito vários eventos em Vitória
da Conquista. Qual foi a receptividade da sua cidade?
LS - Muito boa, graças a Deus tenho feito sucesso onde
passo, todo mundo gosta do jeito diferente de cantar,( Léo
Strada tem uma voz diferente) diz o publico. Deus ajude que
eu continue assim.
NE - Qual a sua próxima apresentação em Vitória da
Conquista?
LS - No restaurante Boca de Forno,
dia de deste
ano, espero ter a casa lotada como da última apresentação,
que o público conquistense compareça e venha curtir .
NE - Deixe uma mensagem.
LS - Gostaria de agradecer primeiro a Deus que me deu
esse dom, a minha família e ao meu publico embora pequeno ainda.
Que possamos lutar para que os nossos sonhos se realizem...

Conservatório
de Música
Frederic Chopin
Convênio Cultural com o
Centro Universitário - Conservatório Brasileiro
de Música -RJ

"Educando através da Música"

CURSOS:
Piano - Teclado - Acordeão
Violão - Cavaquinho - Viola Caipira
Guitarra - Contra - Baixo
Violino - Violoncelo - Viola de Arco
Flauta Doce - Flauta Transversal
Gaita - Bateria
Técnica Vocal - Regência
Música de Câmara
Musicalização

NÃO DEIXE PARA DEPOIS

Matriz - Avenida Crescêncio Silveira - 35 - Centro
Fone/Fax - (77) 3421-4537
Filial - Rua Siqueira Campos - 580 - Centro
Fone (77) 3425-1006
Vitória da Conquista - BA - Nós confiamos em Deus

