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BenjamimPresoto eMarques foi motivo de festa nas últimas semanas, quando comemorou os
4 anos no Le Fantasy Buffet.A tarde, dasmais animadas, veio sob o tema “Os Vingadores”.Na
foto, deCarine Teodoro, Benjamim aparece com amãe, a apresentadora Sara Presoto, e os avós
maternos,Antônio eDiomar Presoto. Paramais registros da coluna, acesse nossas redes sociais

Saviani e Asturiano Advogados emnova fase
Um coquetel marcou a inauguração do Saviani eAsturianoAdvogadosAssociados que apresentou
suas novas instalações naAv. PaulHarris, aos amigos, clientes e parceiros. Reunindo a expertise
e inovação de oito advogados, coordenados pelos experientesDr.Geraldo Saviani eDra.Gisele
Asturiano, o escritório agrega conforto e conveniência, incluindo um espaço para cursos e estudos
técnicos, contribuindo para a excelência das práticas jurídicas.A cobertura completa da noite será
destaque neste mês, no programa “Gente comNassif”, naMultiTV, canais 20 e 520 daNET, e também
via Portal Bonde e YouTube.As fotos são de RobertoCustódio

Dr.Geraldo Saviani com a filha, Tarsila, e a neta, Valentina Dra.GiseleAsturiano,Dra. Leila Scheller,Dra. PaolaAsturiano eDra. Jaqueline Takeshita

ErosAsturiano e a esposa,Mariana ZarnauskasAmaralMartins Claudia Pifer e Sylvia Pifer Babora
Dr.AntônioCarlos Pereira e a esposa,
Aparecida deAlmeida Pimenta Pereira

Cuidados PaliativosCuidados Paliativos
Londrina sediou, no início domês, a segunda

edição do Simpósio Paranaense deCuidados
Paliativos.O evento, que ocorreu noCentro de
Eventos doAurora Shopping e reuniumais de 350
pessoas, contou com a participação de expoentes do
Cuidado Paliativo no Brasil e no Paraná e foimuito
elogiado pelos participantes e pela comunidade
da área de saúde.O simpósio teve realização
daAcademiaNacional deCuidados Paliativos em
parceria com oHospital doCâncer de Londrina.

Cauã em Londrina?Cauã em Londrina?
Na inauguração daColcci, na última semana,

noCatuaí Londrina, a confirmação:Cauã Reymond
estará entre nós para coquetel quemovimenta o
endereço, na primeira quinzena de setembro.O ator
estrela as ações damarca, ao lado deMarina Ruy
Barbosa, e sua presença já geramuitas expectativas
entre os convidados.O trabalhomais recente de
Cauã é o personagemDanteGiordano, nas duas
temporadas da série “Ilha de Ferro”, disponibilizada
noGloboplay.

AniversáriosAniversários
Carol Taha foimotivo

demuitas felicitações nas últimas
horas, quando estreou idade.Os
pais,Claudia eOmar, lideraram os
“parabéns”.

AndreaRamondini eGuto
Trindade comemoram a nova idade
nesta terça, 13 de agosto.

Expo Cond 2019Expo Cond 2019
Emsua primeira edição, a Expo

Cond 2019 – Feira deNegócios para
Condomínios de Londrina e região,
acontece em 31 de agosto, das 9h
às 19 horas, noAurora Shopping.
No rol de palestrantes confirmados,
MarcoArbex, da Fort Investimentos,
mais RodolfoMontosa e, entre
outros nomes, Leandro Santos, que
fala sobre “Combate e invasões
condominiais.”

Mostra Artefacto CuritibaMostra Artefacto Curitiba
AMostraArtefactoCuritiba 2019 será inaugurada no dia 23 de agosto, com evento que

promete apresentar ambientes para ver, ouvir, sentir, tatear, degustar – e se inspirar.O tema da
edição é “Sense 5”, um exercício de olhar para dentro de si e de se compreender primeiro, para
somente depois entender o resto domundo. “É quase um sexto sentido, que aponta para o fato
de que nunca vivemos tão interconectados.Nem a comunicação se deu em tempo tão real. Em
todos os lugares”, explica Paulo Bacchi à FOLHA.Nesta edição serão 20 ambientes assinados por
30 profissionais. JulianaMeda, de Londrina, é nome confirmado.

Especialização em dermatoEspecialização em dermato
Apaixonada pelos cuidados com a pele, amédica

londrinense Paula França acaba de finalizar especialização em
dermatologia pelo Instituto Superior deMedicina (ISMD), de
São Paulo. Ela é formada pelaUniversidade Federal do Paraná
(UFPR), graduada em gestão hospitalar e hoje, concursada
pela prefeitura deCambé, atende pelo programa saúde da
família em uma unidade básica de saúde, além de clinicar
e integrar o corpo de professores da PontifíciaUniversidade
Católica (PUC), campus Londrina.

Varejo verdeVarejo verde
A promessa vemda

Inditex, empresa dona
da varejista demoda
Zara: até 2025, todas as
suas coleções, incluindo
a ZaraHome,Massimo
Dutti e Pull & Bear, serão
feitas a partir de tecidos
100% sustentáveis.
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