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GraduadaemSistemasde
Informaçãoepós-graduadaem
AdministraçãoFinanceirapela
FundaçãoGetúlioVargas, em
Brasília,ReginaMeloSathler

Rosaatuoupor20anos
comogestoradeTecnologiada
InformaçãonoBancodoBrasil,
naCapitalFederal.Nabem-

sucedida trajetória, contribuiupara
a informatizaçãodeprodutos e
serviçosbancários, participando

diretamentedoprocessode
modernizaçãodoConglomerado
BB-SA.Aposentadaedevoltaa
Londrina, ondea família reside,
Reginaapoiaosnegócios iniciados
pelopai,GeehrterSathlerRosa,
pioneironacidadeeumdos

primeirosmoradoresdaGleba
Palhano.Na fotodeGabrielEspírito

Santo,Reginavesteprodução
Sacada, comstylingdeRonaldo
Gomes.Miguel Sampaio,do salão
FátimaMartinsassinaabeleza.

Confiraaentrevista.

Atividades
“Hoje,mededicoàgestão

empresarial, emLondrina, eaos
circuitos culturaisnoPaís eàs

viagens.”

Projetos
“Sigoapoiandoosnegócios

iniciadospormeupai e tenho, como
planos, viajar commeumarido,que
seaposentounamesmaprofissão”

Na linha de frente
da Sacratour -

Operadora de Turismo
Religioso,Larissa e
MelissaCalsavara
fotografadas por

Gabriel Teixeira na
agenda sob o

comando doBNI
– Business Network

International,
organização que é

referência de negócios
nomundo, presente
em74 países. Larissa
ocupa a cadeira de
turismonoBNI

É talento, é de LondrinaÉ talento, é de Londrina
Radicado em Salvador, Gustavo Sperandio se destaca

com seu trabalho. O fisioterapeuta londrinense, que
completou recentemente nove anos de profissão,
esteve na equipe que cuidou de atletas durante a
CopaAmérica. Gustavo, aliás, tem longo histórico de
trabalho com atletas em campeonatosmundo afora.

Choro novoChoro novo
Alessandra Daher Hakme e

Elie Hakme estão em estado de
graça: o casal de empresários dá
as boas-vindas ao primogênito,
Luis Felipe, que nasceu nas
últimas horas.

É pique, é piqueÉ pique, é pique
f Larissa Saloio eArthur Junior lideraram as comemorações em torno dos 2

anos de vida do filho, Lorenzo, nos últimos dias.
fRenata Pereira Santaella assopra as velinhas nesta sexta, 12 de julho.
fHoje os parabéns são em torno, também, de PriscillaMoraes Rocha

Vidotte.

Uma iniciativa inovadora e transformadora, protagonizada por alunos do
ensino médio da St. James’ International School, foi reconhecida no Prêmio
Estadual de Educação Empreendedora do Sebrae/PR na última semana. A
realização do St. James’ Startup Tech, uma experiência de 24 horas de imersão
na construção de planos de negócios com soluções para problemas sociais,
realizado em outubro do ano passado, venceu a categoria ensino médio.
A premiação reconhece as melhores iniciativas de instituições de ensino
paranaenses destinadas ao estímulo da cultura empreendedora, ressaltando
as ações que causam impactos positivos para os alunos e que tenham
potencial de modificar a sociedade. Na foto, a ex-aluna e idealizadora do
projeto, Giovanna Romariz Lino, recebeu a premiação de Vitor Tioqueta e
Júlio Agostini, respectivamente diretor superintendente e diretor de operações
do Sebrae/PR. Neste ano, a St. James’ dará mais um passo no estímulo ao
empreendedorismo com a realização do Startup Agro
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