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Estarãoabertasatéamanhãas inscriçõesparaoconcursoMiss e
MisterLondrina2020.O evento estámarcadoodia29,noTeatroMãe
deDeus, sobaorganizaçãodeGlacimeireCardoso.Abela candidata
SofiaRafaelaGomesZempulski estána foto.Émodelo,dissequeama
desfilar e estánoúltimoanodoensino fundamental.Ébemjoveme
temfuturopela frente.Por enquanto, quer serMissLondrina.

Apersonal trainerCarolBorba, deLondrina, esteve recentemente no
Tayayáparadias de férias comomarido, o tambémpersonalRafael
Aismoto.Ela é umadas digitais influencers fitness renomadas do
país, carismática dizem, commais de ummilhão e 200mil inscritos
no seu canal noYoutube, voltadopara incentivar a prática de

atividade física emelhor qualidade de vida.Ela esbanja boa forma
e simpatia e aproveitou o cenário doTayayáparapraticar exercícios
e treinos que inspirammuita gente.Hospedados noVillage,

ampliaçãodo resort, recém-inaugurada, ficaramencantados coma
vista exclusiva daságuas cristalinas daRepresa deChavantes, com
oatendimento da equipe do resort, alémda gastronomiaúnica do
local.AbelaCarolBorba, que tambémassinauma linhade roupas
fitness, está empasseio de lancha comoTayayáao fundo.

Ricardo Inglesias
Teixeira, presidente da
seguradoraCentauro-
ON, estará hoje
em Londrina, para
proferir palestra no
Seminário promovido
pelo Sindicato de
Corretores de Seguros do
Paraná.O evento será
no Buffet Planalto e
reunirá grandes nomes
do setor. A palestra será
sobre o tema “Seguro
de vida temporário
e suas oportunidades”.
Certamente com a
presença demuita gente

ComoaFOLHAnoticiou, o grupo inglêsCognitaacabade fazerumassociação comcompraparcial do
ColégioMaxi.Odiretor do famoso estabelecimentode ensino,UbiracyD´Andrea, disseàColunaque toda
a equipepedagógica serámantida.Os ingleses, segundo ele, interessaram-sepela escola, exatamentepelo
ótimodesempenhoque vemobtendo emLondrina.Nãodesejammexer emumtimeque estádando certo.
O grupoCognita tem75 escolas em8países (Espanha,Suíça,Brasil,Chile,Tailândia,Singapura,Vietnã
eHongKong), alémde43unidadesnoReinoUnido.Também investe emoutros segmentos.No ramode
produção enegócios comocacau, por exemplo, é umdosmais importantes domundo.Paraodiretor do
Maxi, cria-se perspectivade intercâmbiodosalunospara todasas escolas do grupo eoaprimoramentodo
projeto bilínguedo colégiodeLondrina comtodooknow-howdos ingleses.Na foto, JoséAntonio Junior,
diretor doMaxi,UbiracyD´Andrea, JosepCaubet eManelBarallat, que representamogrupoCognita.

EM RIBEIRÃO DO PINHALEM RIBEIRÃO DO PINHAL
A tradicional costelada anual promovida pela lojamaçônica em benefício daApae,

em Ribeirão do Pinhal, reuniu amigos e colaboradores, procurando fazer bem ao próximo.
Estão na fotoNilton Travaglia, Silas Serra,NivaldoGalo deAlmeida,

Evaldo Leite eMárioMichelato, presenças constantes em obras sociais daquela cidade.

Formada
em direito
Todo feliz, o
empresário de

loteriasAldemar
Mascarenhas,
presidente do
Sindicato dos
Lotéricos do

Paraná, está na
foto com a

filha Fernanda
Mascarenhas, no
baile de formatura

dela no curso
de direito,

que aconteceu
no buffet

Moress Fazenda.
Fernanda

comemoramais
uma conquista:
foi aprovada no
exame daOAB
e fará juramento
agora em outubro.

Parabéns

Voltando umVoltando um
pouco no tempopouco no tempo

Recordarévivermaisumpouco.
Então, fiquesabendo:o jogador
Masopust,daTchecoslováquia,
capitãodaquelaseleção, foi
enfrentaroBrasiledeu
aseguinteordemaosseus
companheiros: “Pelééuma
raridadenofutebol,éomelhor
domundo.Nãobatamnele,não
omachuquem,sóocerquem.

Eleéumapreciosidadeemnossa
profissão”.Eumelembrodisso,
porque,comomuitossabem,
fui repórtereredatordosetor
deesportesdaFOLHA, entre
1957e1975,poraí.Apartirde
1962,acumulavaacoordenação
daspáginasesportivascom
acolunaSociedade,quando
SadySafady(pseudônimode
JoãoRímoli)deixoudefazera
coluna.Trabalhoredobradoque
topei,atendendoaumpedido
insistentedodiretordeRedação,
onossoprofessorNilsonRímoli.
EcomomedisseWilsonSilva,
oMarquesdeAraçoiaba:“Uma
coisaéescreverumaColuna,
comassinaturadepseudônimo,
ficandonoanonimato;outra
éescrever,aparecendocomo
responsável,assinandooque
informaeopina...e tendoque
iraos lugares”.Epassara
serelogiadoecriticado,por
várias razões.Comodisse,certa
vez,ZózimoBarrosodoAmaral,
famosocolunistadoJornaldo
BrasiledeOGlobo,“vocêpaga
umpreçoaltopor isso tudo,
pensamqueocolunistanãosai
de festas,e,naverdade,vocêéna
maioriadasvezesumdatilógrafo
de jornal...”.UmMilitógrafo,
comobrincavamcomigo...

Para adolescentes na Casa da AmizadePara adolescentes na Casa da Amizade
Umarodadeconversasobreasangústiasdaadolescênciaéa
propostadoevento“Papodepsicólogo: você temcuidadodesua
saúdemental?”,queoNúcleoEvoluirpromoverádia21, sábado,em
parceriacomoInteractClubLondrinaSul.Oeventoéexclusivopara
adolescentesecomeçaráàs14horas,naCasadaAmizadedoRotary,
que ficanaavenidaHarryProchet, 1.025; ea inscriçãoégratuita.

AliceMariaAzevedo comemorou seu aniversário
com a família, durante jantar no Sr. Zanoni, em Londrina.
OndeOdair Zanoni é sempre atencioso anfitrião.

O assíduo leitor e amigoAntonio
Sampaio deAndrade, ex-gerente geral das
Lojas Riachuelo, emLondrina, já aposentado,
cumprimenta aColuna e a FOLHApela
matéria sobre a pescaria feminina também

naArgentina.Aquele abraço.

Hoje,
às 19 horas, na
IgrejaCoração de
Maria, haverámissa
de 7º dia pelomédico

ArnaldoCalixto.

Ouvido ontem, emuma fila de banco, na
conversa entre duas amigas: “Ninguémaguentamais ver
o Luan Santana e aMariliaMendonçanaGlobo, já

encheram... São protegidos de quem?”Que aColuna saiba,
o autor de novelasWalcirCarrasco gostamuito de Luan
Santana. Inclusive almoçam juntos, de vez emquando.

DIA MUNDIALDIA MUNDIAL
SEM CARROSEM CARRO

OGrupoGarcia-Brasil Sul
(GBS) está convidando
os londrinenses para que

prestigiemoDiaMundial Sem
Carro, comemorado emvários
países do planeta.Aqui em
Londrina, a celebração vai ser
no sábado, dia 21, das 7
às 17 horas, e a empresa
estará presente com carros
históricos e tambémcomos
maismodernos ônibus da
frota. O acontecimento será na
AvenidaHigienópolis, centro
da cidade, para quemé de
fora. Os carros doGrupoGBS
poderão ser visitados no trecho
entre as ruas Pará eGoiás.

Estámaisdoqueindicadoqueamoçanovaqueapareceuna
novelaADonadoPedaço,quedeixouoboxeadoramadorRock

apaixonado,éafilhaverdadeiradeMariadaPaz.ElafoitrocadaporJoseane,
queodeiaesacaneiaamãeeumarazõeségenética:nãoéfilhadela.

AniversariandoemLondrina,osruralistasEdsonDornellas
(presidentedoSindicatoRuralPatronaldeLondrina),oengenheiro
ManoelAlvesNunes,MiguelMazão, JoãoMassarutti,Antonio

Amarante,doHCL,GustavoGalindo,AntonioFranciscoChaves,
RomuloPereira,DorivalRiccie JoséAlfredoTozzi,quecomemorará

norestauranteRodeio,comfamiliares.

“Não existe remédio 100% seguro”, disse o doutorAntonio
Wang. Nunca ouvi isso de diretores daAnvisa.

Na Rússia com alegria -Na Rússia com alegria - Oempresário e imobiliaristaOtávio Scandelae Terezinha e sua
esposa devemestar retornandodaRússia, onde aproveitaramdias de férias comamigos.
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Mulheres do Beach TennisMulheres do Beach Tennis
Grupo demulheres jogadoras e entusiastas do Beach

Tennis vão se reunir na próxima segunda-feira, dia 23, para
jantar especial de confraternização no restaurante La Pasta
Gialla, noAurora Shopping. O Beach Tennis está em franca
expansão em Londrina, onde cada dia cresce o número de

adeptos e agora caiu no gosto dasmulheres.
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