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Cerimônia realizaza no Nosso Clube Vila Galvão reuniu cerca de 1500 pessoas

Mais de 1.500 convidados prestigiam
Casamento Comunitário em Guarulhos
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segunda-feira, 4 Setembro, 2017 - 17:30

Um
público
de cerca
de 1.500
pessoas

prestigiou a 7ª edição do Casamento Comunitário de Guarulhos, na noite do sábado,
dia 2. Nosso Clube Vila Galvão. A cerimônia ecumênica do matrimônio coletivo foi
realizada no Nosso Clube Vila Galvão, reunido 110 casais. Entre eles, dois casais-
símbolos representaram os noivos desta edição 2017 e tiveram como padrinhos o
prefeito Guti e sua noiva, a advogada Fernanda Facchini; e o vice-prefeito,
Alexandre Zeitune, e a esposa, Maristela Chagas Terra.  A iniciativa da Prefeitura,
por meio do Departamento do Fundo Social de Solidariedade, da Secretaria de
Desenvolvimento e Assistência Social (SDAS), contou com a colaboração de dezenas
de empresas e parceiros.
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(/sites/default/files/Casamento%20Comunit%C3%A1rio%2004_Foto%20N%C3%ADcollas%20Ornelas.jpg)Prefeito Guti foi um dos padrinhos da cerimônia  

Ao cumprimentar os casais,  o prefeito falou que o momento de emoção só foi
possível por causa do empenho dos funcionários e da colaboração das empresas.
“Que felicidade ver vocês, noivos, radiantes hoje. É um momento de muito orgulho
para a gente. Muitos departamentos, outras secretarias se mobilizaram para que
esta festa maravilhosa acontecesse. A gente sabe que o sonho era se casar
e ter uma festa bonita e quase não acontece por questões financeiras da Prefeitura,
mas temos que resolver e assim é o casamento. Quero agradecer a cada um dos
patrocinadores que permitiram a realização desta festa e que tornou possível este
sonho, este momento mágico”, afirmou Guti.

O prefeito também destacou a união dos casais para superar os desafios da vida.
“Aqui tem histórias peculiares. Não importa a

história, as
conquistas e
frustrações. O
importante é
que hoje vocês
têm alguém do
lado para
chamar de meu
e para viver o
resto da vida.
Vocês vão
buscar a
felicidade a cada
dia e o sentido
da vida é vencer
as intempéries.
Este é o sentido da união. Parabéns a cada um e muitas felicidades”, finalizou o
prefeito.

O vice-prefeito e secretário da Secel, Alexandre Zeitune, lembrou o significado da
data para os noivos. “Hoje é um dia especial que marca a união de pessoas que
escolheram partilhar o que é mais importante para si: a sua vida. Parabéns aos
casais,” disse  Zeitune, fazendo uma saudação especial às autoridades religiosas:
um padre, um babalorixá (pai-de-santo) e um pastor evangélico. “Como é bom vê-
los um ao lado do outro. Como é bom vermos nosso país dando uma lição de vida,
humanidade e de cidadania,” disse o vice-prefeito.

O secretário da SDAS, Arão dos Santos Silva, mencionou os propósitos do evento.
“O objetivo é reduzir as desigualdades e, mais do que isso, realizar o sonho destes
casais que hoje se apresentam aqui para participar do enlace matrimonial. E
também garantir que alcancem o direito ao casamento, que por algum motivo não
conseguiram formalizar a união conjugal”, disse, agradecendo também o empenho
dos funcionários e a contribuição de parceiros e voluntários.

Enlace
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Cerimônia ecumênica reuniu 110 casais  
 

Marcado por muita emoção e alegria, os noivos com as suas daminhas ou pajens
entraram no tapete azul do salão, decorado com flores brancas e azuis, ao som da
cantora lírica Solange Prado e instrumentistas. A bênção ecumênica foi realizada
pelo babalorixá Pai Miguel de Xangô, representante de religiões de matrizes
africanas; padre Roger Duarte, da Paróquia São Lázaro, de Cumbica; pastor Oseas
Benones, da Assembléia de Deus, Ministério Belém, representante evangélico; e
pelo sheik Alli Ahmad Majdoub, da mesquita Santa Clara, em nome da comunidade
muçulmana.                       

Trompetistas
anunciaram a
entrada dos casais
símbolos:Stephanie
Nascimento Pereira e
Douglas Marques da
Silva; e Gelsa
Medeiros Torres e
José de Lourdes, que
subiram ao altar
embalados pela
Marcha Nupcial para
a celebração do
casamento civil,
realizada pelo juiz de

paz, Carlos Rogério Neves Manzini. Os demais casais vão se casar gratuitamente nos
Cartórios de Registro Civil, conforme agendamento semanal dos Cartórios.

O buffet do Casamento Comunitário foi preparado pelos servidores das duas
unidades do Restaurante Popular Solidariedade e também do Restaurante Escola
Paladar e Sabor, e contou com bolo para servir duas mil porções, doces, salgados,
bem-casados, sanduíches, refrigerantes, sucos e água. Piscina de bolinhas e pula-
pula garantiram a diversão das crianças.  Ao final, todos os casais foram
contemplados com brindes sorteados, que incluíram artigos para o enxoval e
eletrodomésticos.

Colaboradores

Os participantes não tiveram nenhuma despesa com a cerimônia, exceto com as
alianças, que ficou à critério de cada casal. Os parceiros do 7º Casamento
Comunitário promovido pela Prefeitura de Guarulhos foram:

Nosso Clube Vila Galvão, Supermercado Carrefour, Supermercado Barbosa, Maison
Fianceé, Domicilli-Cestas Básicas e Cestas de Natal, Karina Comércio e Indústria de
Plástico Ltda, Puratos Brasil Ltda, Cozil – Cozinhas Industriais, Supermercado Lopes,
Supermercado Extra, Bauducco-Pandurata Alimentos, Bárbara Magagine,
Guarupass, Slaviero Hotéis, Perfumaria Sumirê, Loja Juju Bazar, Loja Cheias de
Charme, Loja Estrelar, Salão de beleza M.G. Mãos de Glória, Boteco Asinha, Stúdio
de Beleza Gika Guimarães, Instituto Embelleze, Fix Implementos, Refrigerantes
Doly, Tecfil, Comercial Chocolândia, Niro Fire – Manutenção e Comércio de
Extintores, Loja Rosas Bijouterias, Loja Evelin Bijouterias, Loja Sovados Mikail, Auto
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Casal símbolo realizou cerimônia civil no local

Blus Estética
Automotiva, MBV
Salvados, HP Imóveis
e Zucaro Imóveis.

Imagens: Nícolas
Ornellas / PMG 

Veja Também
Zoológico de Guarulhos tem programação variada para crianças (/meio-ambiente/conteudo/zool%C3%B3gico-de-guarulhos-tem-

programa%C3%A7%C3%A3o-variada-para-crian%C3%A7as)

As atividades acontecem em duas edições diárias, às 9h e às 13h30. Para participar, basta chegar e se enturmar. Escolas e demais

associações podem agendar presença pelo telefone 2455- 6497 (/meio-ambiente/conteudo/zool%C3%B3gico-de-guarulhos-tem-

programa%C3%A7%C3%A3o-variada-para-crian%C3%A7as)

CIET oferece 15 vagas para trabalhadores da área de segurança (/trabalho/conteudo/ciet-oferece-15-vagas-para-trabalhadores-da-

%C3%A1rea-de-seguran%C3%A7a)

Os interessados devem comparecer somente no CIET-Centro (avenida Monteiro Lobato, 734, Macedo), até esta sexta-feira, dia 23, às 13

horas (/trabalho/conteudo/ciet-oferece-15-vagas-para-trabalhadores-da-%C3%A1rea-de-seguran%C3%A7a)

Orquestra Jovem Municipal abre temporada 2018 neste sábado (/cultura/conteudo/orquestra-jovem-municipal-abre-temporada-

2018-neste-s%C3%A1bado)
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A programação da Temporada 2018 da Orquestra conta com projetos como a Orquestra no Bairro e os Concertos Didáticos, que

mensalmente vão difundir e fazer a cultura chegar aos lugares mais periféricos (/cultura/conteudo/orquestra-jovem-municipal-abre-

temporada-2018-neste-s%C3%A1bado)
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