
4 FOLHA DE LONDRINA, 30 e 31 demarço de 2019GenteGente @folhadelondrina

SocialSocial
OSWALDO MILITÃO
social@folhadelondrina.com.br

Hoftalon premiadoHoftalon premiado
OHospital de Olhos de Londrina recebeu o prêmio da Femipa, que é a Federação

das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado do Paraná, de “Melhores Práticas e
Criatividade”.O case apresentado pelo superintendente executivo, Rodrigo Hasegawa,
foi a “Reestruturação econômica financeira de hospital especializado”.A categoria foi a de
GestãoHospitalar, que compreende hospitais até 100 leitos.Na foto, o superintendente
Hasegawa e o presidente doHoftalon, Luiz Soares Koury, recebendo o reconhecimento.

Divulgação

RAINHAS,PRINCESASRAINHAS,PRINCESAS
EGAROTINHASQUEEGAROTINHASQUE
ESTARÃONOSEVENTOSESTARÃONOSEVENTOS

DAEXPOSIÇÃODAEXPOSIÇÃO
Elas participaram dos concursos que,

em três categorias, elegeram as
rainhas mirins, infantis e juvenis, da
Exposição deste 2019 da Sociedade
Rural do Paraná. Várias foram as
concorrentes, em uma festa bonita,
com desfiles e torcidas organizadas
no recinto José Garcia Molina, palco
de grandes acontecimentos no

Parque Ney Braga. Agora, todas elas,
estarão presentes à abertura e nos
principais eventos, inclusive

visitando os artistas dos shows, desse
notável evento que se aproxima e que
será realizado entre 5 e 14 próximos.

As fotos são de Elvira Alegre
As diretoras da Rural envolvidas na festa, Rita Ribeiro,
RobertaMeneghel (vice-presidente) e Silvana Kantor

Gabriely Nathália Cardoso Fidelis,
eleita rainha juvenil da Expo

A princesa juvenil
Isabella Andrade Laurentino

OrtênciaMelo, organizadora do evento,
com os apresentadores Gustavo Godoi e Carol Romanini

A princesa infantil
CamileMaziero Unbehaum

A rainha infantilValentina Garcia deMendonça Maria Eduarda Corbetta,miss simpatia infantil LorenaMontagnini,mini princesa da Expo

■■Ochef LucianoOliveira,
são-paulino, do restauranteManeco
comJaleco, queestá abrindoaos
domingos, ficoucontente comavolta
doatacantePatoaoSãoPaulo, que
mesmocomproposta superior
oferecidapeloPalmeiras, preferiu
voltar ao tricolormesmorecebendo
menos.Agoraprecisa fazermais gols.

■■MiltonFuruta já está com
pensamentopositivopara a vitória
doLondrina, nestedomingo (31),
contra oAtléticoParanaense, no
EstádiodoCafé. OTubarão
precisa ganhar para se classificar e
Miltondisseque éhorada torcida
jogar junto e ser o 12° jogador
titular do time alviceleste.

■■ Já opalmeirenseMarcoAntônio
Assis disse-nos que a feijoadadehoje, sábado,
preparadapelo chefMárcio, será para todas
as torcidas, ededicada aoLondrina, que vai
ganhar doAtléticoParanaense, amanhã.

■■Páscoa à vista, estão chegandoàmercearia
de IrmãosFuruta, noMercadoMunicipal,
os sempre elogiados chocolates suíços.

■■ParaArlindoDessunti,
a semanavai começarbem
feliz, comasvitóriasdoseu
PalmeirasedoseuLondrina.
Ootimismoégrande,
acrescentou. Jáoveterano
garçãoNelsonFaneconão
deixapormenos:estáescrito
nasestrelas, quevamosganhar.

■■OpopularRatinho
(oCarlosMassa, do
SBT) disse a seu amigo
RobertoVezozzo, pelo
telefone, que vema
esta cidadenodia
13 de abril, para visitar
a ExpoLondrina, e lá
revermuitos amigos.

Salmão beneficenteSalmão beneficente
Acontecerá hoje, dia 29, a partir das 20horas,
noMaster Buffet, o 11° Jantar Beneficente,
com Salmão sendo servido comamêndoas

e alcaparras, ebebidas comochope,
refrigerantes e água, tudo incluído.

Apromoção éda fundação rotária enoano
passado foi grande sucesso. Issopoderá ser
repetido.ORotary precisa do apoiode todos
os rotarianosdaqui e cidades da região, que
gostamde encontrar amigos àmesa como
convém,comamizade, comidaboa,

e embeneficio deobras sociais.

Pode ser que venhaPode ser que venha
Há comentário emLondrina que a redenorte-
americana KFC vempara o Brasil e vempara o
Paraná, instalando-se inclusivena beira de
rodovias, como a Londrina-Maringá-Campo
Mourão-Cascavel-Foz do Iguaçu. Falaram
tambémque a sugestão teria partido de
alguémdoPalácio Iguaçu. Seria ótimo, pois
entreCampoMourão , Cascavel e Foz o leitor
conta no dedo os locais ondepode parar

coma família para um lanche e etc.Tudo bem,
que só frango tambémvai cansar o paladar
das pessoas.Mas já é alguma coisa.

■■Comoemsociedade
quase tudose sabe,
podemosadiantarque
oempresárioAlfredo
Khourideverá receber,em
maio,o títulodeCidadão
HonoráriodeLondrina.

■■Prejuízo recordeao
TesouroNacionalbrasileiro:
ocalotedeR$2bilhões, que
ogovernodeLulaemprestou
paraVenezuela,Cubae
Moçambique, queestão
deixandodepagaroBNDS.

■■Aocompletar 116anos,
a industriademotosHarley
Davidsonestá se reinventando
paramanter acompetitividade
e tambémdeolhogordo
nos jovens.Por isso,pensaem
motosmenoreseelétricas.
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