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Josane Pereira, Andréa Pereira Leite, TâniaMogari e Juliana Farias

FrancieleWasen e a rainha de Copas Elisângela Farias e Patrícia Viegas

Angélica Canevari, Tatiana Baptilani e Letícia Zirondi

A homenagemdoColégioMaxi àsmães aconteceu na
última semana, com evento superespecial no Buffet Planalto.
Os filhos escreveram lindas cartinhas commensagens de

amor e afeto. Elas foram entregues pelos personagens Coelho,
Alice, Rainha de copas e o ChapeleiroMaluco do filme

“Alice no país dasmaravilhas” e interagiram com asmamães
durante o jantar. Foram recepcionadas asmães de alunos
do ColégioMaxi da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino
Fundamental I (Maxi Júnior). As fotosmostrammais.

A cobertura completa édestaque logomais ànoite, noprograma
“Gente comNassif”, naMultiTV, canais 20 e 520daNET

A próxima semana é especialíssima para a advogadaMarianaBarrosoGazzoni
e o engenheiro Evandro Figueiró. O casal sobe ao altar da IgrejaMatriz de Cambé,
dia 25, e recepciona convidados para a festa, no Buffet Planalto. Os noivos são

filhos de Vânia de Lourdes Barroso Gazzoni e José Ailton Gazzoni e deMary Neide Damico
Figueiró e Adalberto Figueiró. A foto, na versão pré-wedding, é do Yellow Estúdio

Menção honrosaMenção honrosa
Presidente da Sociedade Rural deMaringá,Maria Iraclézia de Araújo recebeu menção
honrosa da Assembleia Legislativa, nas últimas horas, em ato oficial realizado nas
instalações da sede doGoverno do Estado, por estes dias no Parque de Exposições
Francisco Feio Ribeiro, deMaringá. A homenagem, proposta pelamesa executiva da
casa, é um reconhecimento aos trabalhos e aos 40 anos da SRM, completados este
ano. A entidade foi fundada em16 de agosto de 1979, comopropósito de administrar
o parque de exposições e promover o evento agropecuário.Maria Iraclézia é a
primeiramulher do Brasil no cargomáximo executivo de uma entidade do ramo.

Domingo na PraçaDomingo na Praça
A Praça Pé Vermelho recebe o Clube do Choro
paramais uma edição doDomingo na Praça, que
acontece no dia 19 demaio das 16h às 19 horas.
O tradicional evento promovido pela Plaenge alegra
o domingo dosmoradores da região com o show
musical e encontro de food trucks, além demuita
animação com recreação e brinquedos para as
crianças. Em caso de chuva, o evento será cancelado.

Bazar de InvernoBazar de Inverno
Acontece amanhã, das 8h30 às 13 horas,
o grande Bazar de Inverno da Pastoral da
Saúde. A ação, na Paróquia Nossa Senhora
de Lourdes, comercializa itens de verão, a
partir de R$ 1,50, e inverno compreços a
partir de R$ 3. As doações também são bem-
vindas. Toda a renda é destinada à assistência
aos enfermos de Pastoral da Saúde.

Dia do abraçoDia do abraço
Napróximasemana,em
22demaio,serácomemorado
oDiadoAbraço.Emsintonia
comadata,DiogoGuerra
revertetodaarendados
cortesmasculinosefemininos,
realizadosnodiaemseuLive
Colours,àOngViver.

CervejasCervejas
artesanaisartesanais
Convite imperdívelda
construtoraVanguard
prometedeixaro sábado (18)
aindamelhor: degustaçãode
cervejas artesanais assinadas
pelaCasaVonBorstel, na
Central deApartamentos
DecoradosdaAvenidaAyrton
Senna, 815.Aanotarna
agenda:das9hàs18horas.

Nesta sexta...Nesta sexta...
Osparabénssãoemtornodos
aniversariantesAnaRosaAlves
Strini,AdrianaJabur,Mariane
Baptista,HelenMoreirae
MirianWeffortPatrial.

Amanhã, em SertanópolisAmanhã, em Sertanópolis
César Damasceno é atração confirmada e se apresenta
amanhã, na Festa Prime, no Pissoloto Resort Hotel,
em Sertanópolis. A organização é de Reginaldo Torres.
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