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Multimídia Confira mais conteúdos no blog e em nossas redes sociais

  SÁBADO, 24 DE OUTUBRO DE 2020

De Nova Odessa para o mundo, 
as educadoras Regina Pocay e 
Priscila Grivol acabam de fazer 

o lançamento de seu primeiro livro, 
em um evento apenas para mulheres, 
realizado dia 15, em São Paulo.

A publicação, escrita a quatro mãos, 
ganhou o nome “Educar sem manual - 
para pais e educadores”. Em um ano no 
qual a Educação ganhou papel de des-
taque, o livro é uma ótima ferramenta 

José Carlos Baccan

Nascido no dia 24 de outubro de 1950, José 
Carlos Baccan celebra hoje, seus 70 anos de vida. 
Pai amoroso dos filhos de sangue, Vinícius e Ana 
Frida - além das de coração - Thalita e Daniella, 
ele é um marido companheiro, avô dedicado 
ao trio de netos (Enzo, Helena e Sophie), assim 
como uma pessoa atuante dentro da sociedade.
Para quem olha de fora, uma das características 
mais marcantes de sua personalidade é a 
simpatia. Difícil encontrar o Baccan e não 
vê-lo com um sorriso no rosto, sempre 
disposto a ajudar. E no particular, também 
não é muito diferente, afinal, estar com os 
"seus" é o que ele mais ama na vida.
Filho caçula do saudoso casal Antônio 
Baccan e Luiza Pupo Baccan, ele é um típico 
americanense, inclusive de família com tradição 
no ramo de tecelagem, considerando que o pai 
era contramestre e a mãe urdideira e torcideira.
Na área profissional, começou a trabalhar muito 
cedo, tendo iniciado a carreira nas Indústrias 
Zanaga, onde hoje é o Welcome Center. De lá 
para cá, passou pelo Banespa, foi representante 
comercial, professor de contabilidade no Colégio 
D. Pedro, Diretor do Rio Branco e presidente do 
Clube do Bosque. Em 1989, passou a atuar no 
ramo de seguros, área na qual trabalha até hoje.
Em 2000, começou o relacionamento com 
Valéria Nascimento e, em 2002, oficializou 
a união em um mini wedding. Já em 2018, 
quando as "filhas" Thalita e Dani decidiram se 
casar no mesmo dia, ele e Valéria reforçaram 
a união, em um casamento tripo, muito bonito. 
Aliás, falando em Valéria, é comum vê-lo 
atuando nos eventos que ela organiza, tanto 
no receptivo quanto comandando cerimônias.
Sobre a alegria de chegar aos 70 anos, com o 
privilégio de estar vivendo uma das melhores 
fases da vida, Baccan comenta que o segredo 
é se manter ativo. Sobre as próximas 7 
décadas, ele diz que espera viver com saúde, 
em paz e muita harmonia. "Também quero 
viajar mais e curtir a vida", complementa.
Disposição para isto, com certeza não lhe falta. 
Parabéns, Baccan! Vida longa e feliz a você!

SEM CERIMÔNIASANIVERSARIANTES

Bom 
dia à 
leitora
Nesse sábado, todo 
o carinho da Eclé-
tica vai para a que-
rida Célia Lima, 
conhecida como 
“Tia Celinha”. Ela é 
assinante do jornal 
e comemora mais 
um ano de vida 
hoje. Felicidades!

João Carlos Nascimento_O LIBERAL

Felicidades aos 
aniversariantes 
de hoje: Silvania 
Nicoletti, Eliane 
Cristina Fortes Paulo, 
Luciane Salim, 
Gabriel Guedes 
Rapassi, Priscila 
Camolez, Flávio 
Alessi, Vanessa Lara 
Casella, Débora 
Mello, Diva Araújo 
e Fernando Feltrin. 
Parabéns, pessoal!

para pais e educadores, que estejam em 
busca de gerar conexão com as crianças, 
por meio da educação e disciplina.

O lançamento aconteceu durante o 
evento Lady Diamond Club, realizado na 
Casa Florah. O movimento, fundado pela 
badalada Débora Aguillar, é um club de 
networking exclusivamente voltado para 
as mulheres, que reúne nada menos que 
1.200 empresárias de todo o estado de São 
Paulo. Muito bacana, confira!

Networking feminino

Viva o Amor

50 anos
   O casal Valdeci Boveto Parolin e 

Jair Agudo Parolin comemora nesse 
sábado a aguardada Bodas de Ouro. 
Há 50 anos a celebração religiosa foi 
realizada na Igreja Bom Jesus, pelo 
padre Isaías. Dessa união, nasceram 
3 filhos e 4 netos. Hoje, toda família 
está em festa pela data. Nos cliques, 
uma foto do casamento e uma 
imagem atual. Parabéns, queridos!FO
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As escritoras, Regina 
Pocay e Priscila Grivol

Débora  
Aguillar

Très Chic, o buffet foi assinado 
pela empresa Cris Nutti Buffet
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