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PRIMEIRO LUGAR NA PUCPRIMEIRO LUGAR NA PUC
DuplacomemoraçãoparaalunaGiulianaSangeliceAnice, do
NewMed: ela conquistouoprimeiro lugarnovestibulardaPUCem
Londrinae seguepara segunda fasedovestibulardaUEL.ONewMed
éumcursopré-vestibularqueotimizao tempodoalunonasdiversas
áreas e temumcurso exclusivoparaosvestibulandosdemedicina

Top em dose duplaTop em dose dupla
MaisumavezoSuperMuffato recebeuo“TopdeMarcas” comoo
supermercadoquenão saidacabeçados londrinenses.Alémde ser
topemseu segmento,a rede tambémganhouo troféude “empresa
maisamadadeLondrina” eque temacaradacidade.Osupervisor
regional,ValdecirdeOliveira (foto), que representouoSuperMuffato
napremiação,nãoescondeuaalegriaao receberaduplahomenagem.
“Só temosaagradeceraos londrinensespela confiança,pelo respeito
epelo carinhocomanossamarca.Estamoshonrados eainda

mais compromissados emcontinuaroferecendonovas ediferenciadas
experiênciasde comprasaosnossos clientes”, disse.

Novembro émês
demuita alegria
para o empresário
Enio Sehn. No
mês que o Dá

Licença completa 40
anos, seu filho Enio
Sehn Junior, hoje
responsável pelos
seis restaurantes,
completa 50 anos.
Emais ummotivo
paracomemorar:
o restaurante foi

novamentepremiado
comoself service
número1de
Londrina,pelo

prêmioTopdeMarcas

Animada confraternização dos primeiros economistas da UEL, dias atrás. Na foto, discutindo a
situação da economia do país, Luiz Carlos Perazolo, Lauro Lopes, Fernando Barros, Ary Sudan,
Miguel Molina, Roberto Delalibera, Moisés Betoni, Geraldo Sorgi, Miguel Navarro e Hiroyuki Higa

Será realizado
sábado, dia 23, apartir das

11 horas, o almoço do 8º Encontro
dos “Es-feras” do futebol de
salão dopassado emLondrina.

A festa social-esportiva acontecerá
na sede doGrêmioRecreativo
Esportivo Telepar (Gretel), que
fica naGleba Palhano.Os

convites para o almoçopoderão
ser adquiridos pelowhatsapp
99995-3911, no valor deR$ 35,
bebidas àparte,e falarcom
Caio.Estareãopresentescraques
dofuteboldesalãodacidade
comoCaioFuzil,KikoFutrica,
Nicolaseoutrosex-jogadores,
relembrandoantigosclubesque
fizeramsucessoemLondrinae
noParaná,comooBussadore,o
Monções,oGrêmioCaciqueeetc.

Estudantes premiados pelo Agrobit na RuralEstudantes premiados pelo Agrobit na Rural
NoAgrobit Brasil, semanapassada, na SociedadeRural do Paraná, estudantes de agronomia,
ciência da computação e design gráfico daUniFil ganharamos dois primeiros prêmios.ACTAgro,
de JoãoAméricoBarboza, RafaelNonin Filho eVictorHugoNegrisoli, comprojeto de aplicativo
para consultar a previsão do tempo commais assertividade, faturouR$ 3mil.AAutoHidro
levouR$ 1.500,00 comproposta de irrigação inteligente usandodrones e sensores de solo para
acompanhamento remoto, apresentada por BrunaCarolinaRodrigues, Joicy SampaioMoraes,
Gregório BernardinoMatoso,Mateus Elias Rangel eMaria EduardaRoque. Recentemente, alunos
de engenharia civil, ciência da computação e design gráfico daUniFil conquistaramas três

premiações noHackathonConstrutech.Ontem (dia 18), estudantes de ciência da computação e
engenharia civil disputarama fase final doRadartona, hackathondaPrefeitura de SãoPaulo.

LançamentoLançamento
O jornalista e publicitário Flavio Lanaro lança,

no dia 23 de novembro (sábado), o livro “Árvore Cósmica
ou a duração relativa das coisas”. O evento começa às

15h na Livraria da Vila no ShoppingAurora.

Hoje é oDia da Bandeira do Brasil, a sempre
elogiada pelomundo todo, que a acha uma dasmais bonitas.
Suas cores e formato foram criados por TeixeiraMendes eMiguel

Lemos, o último é nome de rua no Rio de janeiro.
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