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Depois do Dia dos Namorados, celebrado anteontem, vem o casamento para
Ana Flávia Nóbrega Arantes e Luiz Stanganelli. A dupla, ela fisioterapeuta
e ele referência com seu trabalho, na microfisioterapia, se casa domingo, 16 de
junho, no Empório Guimarães. A tarde, voltada a familiares e mais íntimos,
promete ser das mais emocionantes. Os noivos são filhos de Edevaldo Arantes
(in memoriam) e Fátima de Nóbrega Arantes e de Luiz Claudio Reeberg
Stanganelli e Cloara Pinheiro

Nas fotos a seguir, amovimentação de quem abraça a causa em torno do
5º Arraiá Beneficente promovido pelo escritório de advocacia Balera, Berbel
Mitne. Este ano, a ação tem a proposta de arrecadar leite que será entregue
à APAE Londrina, Ong Viver e à Associação de Voluntários do Hospital
Universitário. Ameta era alcançar 5mil unidades, mas já passam de 8
mil. Entre os que colaboram estão empresas como a Bratac, Serilon, Família
Romera, GDM, H2, ColégioMaxi eMarajó, além de uma força tarefa dos
próprios funcionários. A festa é neste sábado, 15 de junho, e espera receber mais
de 200 convidados. Paralela à festa, também para arrecadar leite, está sendo
leiloada uma camisa oficial do LEC autografada pelos jogadores, doada pelo
capitão Germano. O link para participação é leilaobbm.azurewebsites.net

Opresidente Shigueru
Taniguti Junior e
a diretora Renata
Amano, da Bratac
Fiação de Seda

Camila Luana, coordenadora demarketing, e Pollyany Tottene, de gestão de pessoas, da Serilon

Vivas a AlessandraVivas a Alessandra
Diretora daFOLHA,

AlessandraAndradeVieira é
motivo demuitas felicitações
nesta sexta, 14 de junho,
quando comemora a nova
idade.

Mais aniversáriosMais aniversários

rAmédica PaulaFettback
foimotivo de festa nas últimas
horas, quando comemorou
aniversário.

rAline RodriguesFerreira
eDeniseCanabrava estrearam
idade ontem.

rQuem tambémassopra
as velinhas nesta semana é o
arquiteto Tulio Rosário.

rNesta sexta, os
“parabéns” são em torno de
Arnaldo Fabri, Maria Tereza
Navarro, Thays Canezin e
da arquiteta Thaisa Bohrer
Abelin.

12 de junho, Dia dos12 de junho, Dia dos
NamoradosNamorados
rRestaurantes de Londrina

tiveram reservas esgotadas, nas
últimas horas, commuitos dias
de antecipação.Motivo?ODia
dosNamorados.

rEmfloriculturas, as flores
vermelhas estavamesgotadas...

rObodyde renda esteve
entre os campeões de vendas,
emendereços fashion...

ProfissãoProfissão
empresárioempresário
O empresário Daniel

Fregonezi divide-se entre
Londrina emMaringá.
Na linha de frente das
operações da Bagaggio,
empresa demalas, bolsas
e demais acessórios, ele
estreia unidade damarca
no CatuaíMaringá.

Conexão MilãoConexão Milão
A dermatologista

Tatiana Perazolo está em
Milão, onde participa
da 24ª edição do
CongressoMundial de
Dermatologia. O evento,
que acontece a cada
quatro anos, reúne o que
há demais recente na
área.

HomenagemHomenagem
r Engenheiro civil e empresário,Alfredo Khouri foi

homenageado, no últimomês, pela Câmara de Vereadores e
Assembleia Legislativa com os títulos de CidadãoHonorário de
Londrina e de CidadãoHonorário do Paraná.A solenidade de
outorga das honrarias teve como cenário o Villa Planalto.A
homenagemmunicipal é de autoria do vereadorVilson Bittencourt.
Emâmbito estadual, o título é concedido por proposição dos
deputadosAlexandre Curi e TiagoAmaral.

rUmdos idealizadores e responsáveis pela construção do
shopping Catuaí, empreendimento lançado em 1990 e que alterou
a dinâmica urbana da cidade, Khouri conta que a ideia inicial era
erguer o shopping naAvenidaHigienópolis, entre as ruasGoiás
e Espírito Santo, na região central da cidade. Uma consultoria
estrangeira, no entanto, recomendou umprojetomais ousado,
comuma construçãomaior, caso a finalidade fosse transformar o
centro de compras emum empreendimento regional, que atraísse
moradores tambémdosmunicípios vizinhos. “Sabíamos que
Londrina tinha um grande potencial. Na época a cidade contava
comquase 400mil habitantes, mas o shopping poderia atingir um
público de cerca de 1milhão de pessoas, porque no entorno, no
Norte do Paraná, existem cidades a cada dez quilômetros”, ressalta.
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