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EnzoKono e Vanessa e Lara Kono

Miguel Salomão e Nahoani Salomão

Josiane e HeloisaDanezi

Áurea Jacomi eMateus

Mônica eMatheusVaquero

Mariana Liogi e Cristhiane Liogi

Murilo e JoelmaMachado

Micaella Pires eMonique Pires

Mães, filhas e filhosMães, filhas e filhos
entrelaçados no amorentrelaçados no amor

A data era comemorativa, festiva,mas no Colégio Maxi
Junior houve realmente uma superação, pois aconteceu
um belo entrelaçamento de amor entremães e as filhas
e filhos, no último dia 7, com a antecipação de bonita
atividade em alusão ao Dias dasMães, festejado no
dia 12 em todo o país e no mundo. Os alunos do Maxi

Junior e suasmamães fizeram diversas atividades emuitas
delas lúdicas, pois se trata de uma das ações educacionais

que o colégio prioriza. Só alegria, sorrisos, fotos,
selfies e abraços, revelando o verdadeiro amor entre
mães e suas crianças. Elas levaram para casa uma
linda lembrança em homenagem ao seu dia oficial.

(As fotos são do evento do dia 7)

RECORDANDO ORECORDANDO O
FUTEBOL SOÇAITEFUTEBOL SOÇAITE
Esse esporte, que é o futebol
jogado com sete atletas, foi
criado emLondrina, pelo
portuguêsVasco deAlmeida
Martins, que nasceu emVizeu,
na província da BeiraAlta.
Ele teve o apoio do comodoro
Mário Fuganti, na época o
dirigentemáximo do Iate
Clube de Londrina, em1959.
E o Brasil todo e omundo
pratica hoje o famoso futebol
soçaite.Casado comMirna, o
casal temo filho Vasquinho
e a filhaMonalisa. Aos 86
anos, o livro com as histórias
todas do lusitano-brasileiro
Vasco deAlmeidaMartins,
craque em sardinha na brasa
e bacalhau vascaíno, será
lançado brevemente.

Aprofessora Edina
Panichi está comemorando
aniversáriohoje, dia 16 de

maio.Ela é doutora emlíngua
portuguesa e sempre viaja
comomarido,AntonioCarlos
Panichi, embusca demais

informações e cultura em geral.
O casal conhece vários países
doplaneta. Novo livrodela está
nasmãos de londrinenses e

norte-paranaenses.

Prêmio Sinpro ExcelênciaPrêmio Sinpro Excelência
OSindicato dos Profissionais das Escolas Particulares de
Londrina eNorte do Paraná está com as inscrições abertas
para o Prêmio Sinpro Excelência 2019, iniciativa criada para
reconhecer e valorizar professores que se destacam pelo
seu trabalho e também pelas experiencias educativas de
qualidade, planejadas e executadas com sucesso em salas
de aulas. Esta é a terceira edição do Prêmio e as inscrições
podem ser feitas até o dia 11 de agosto, exclusivamente
pelo e-mail: premiosinproexcelencia@gmail.com .
O concurso tem caráter cultural-educacional, sem

qualquermodalidade de sorteio. Participe!

NA DEFESA DA PRINCESA ISABELNA DEFESA DA PRINCESA ISABEL
O deputado Luiz Philippe deOrléans e Bragança fez uma
aplaudida defesa da Princesa Isabel, sua tataravó, no dia 13
último, na Câmara dos Deputados, ao rebater críticas de uma
colega parlamentar sobre a atuação da filha deDomPedro
2º, na campanha pela abolição dos escravos. Estudioso, Luiz
Philippe lembrou que a escravidão humana sempre ocorreu
nomundo, desde os primeiros tempos e até hoje em algumas
regiões africanas. E citou como exemplo: os negros do Egito, que
também escravizaramos judeus brancos, durantemuitos anos.
E quase ninguém se lembra disso, não toca no assunto.

AHistória temque ser analisada, comentada, contada sem
falsear, sem esconder os fatos que realmente ocorreram.

Nova feira para adoção de cães e gatos acontecerá
sábado, dia 18, no ShoppingQuintino, emmais uma promoção
daAssociação Amigo Bicho. Para abraçar a causa, isto é, adotar,
a pessoa precisa ter pelomenos 18 anos. O evento será das 10
às 17 horas. Mais detalhes pelo telefone (43) 99629-9634.

O restaurante
OEspanhol, sobadireçãodo
chefZéLuis edeTheodoro, tem
sidopontodeencontrodealguns
executivosdeLondrinae região.

SEMANA DA INDÚSTRIA EM LONDRINASEMANA DA INDÚSTRIA EM LONDRINA
Será realizada entre os dias 20 e 24 destemês, emLondrina, a Semana
da Indústria do Sistema Fiep. O local do acontecimento será o aterro do
Lago Igapó, com exposição de carretas escolasmóveis, contemplando
as áreas de panificação,mecânica básica e cozinha Brasil. Também
integrarão a frota as unidadesmóveis, a carreta de cultura, a de saúde,
contêiner como curso de eletrônica automotiva e as vans da odontologia
e segurança do trabalho. As ações serão coordenadas por experientes e

renomados professores, profissionais da saúde e da cultura.

Natuza em LondrinaNatuza em Londrina
Uma dasmais charmosas e inteligentes

apresentadoras dos telejornais da rede Globo,
NatuzaNery, virá a Londrina no dia
28 destemaio, para falar, às 20 horas,

no TeatroMarista, sobre o tema “Análise
política econômica e reforma da previdência”.
Vem a convite da RádioCBN, dentro demais

um ciclo de palestras da emissora.

As empresárias PriscillaMoraes Rocha
Vidote e Giselle Rocha estão comemorando
os 29 anos do escritório Asa Condomínios,
um dos pioneiros no atendimento nesse setor
imobiliário da cidade. As irmãs são a segunda
geração à frente do escritório,mantendo a

tradição que sempre teve no atendimento aos
síndicos e condôminos. A Asa tem forte atuação

na Gleba Palhano e no centro londrinense.
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