
Quarta-feira, 22 de Fevereiro/20174/B

Na manhã de domingo a comu-
nidade do Jardim Galiléia vivenciou
momentos de muita movimentação
com a realização do Rotary Day
que envolveu a comunidade do
bairro. A presença da família rota-
riana foi destaque. Parabéns pelo
empenho e dedicação dos rotaria-
nos.

Rotary Day

foi sucesso

Café com

a imprensa
O prefeito Pe-

dro Coelho e a as-
sessora de im-
prensa Francielly
Fernandes recep-
cionam na manhã
de hoje, quarta-fei-
ra, 22, profissio-
nais da imprensa
em um café da
manhã. O prefeito
fará um balanço
dos dois meses de
administração.

O presidente Elizeu Lemes, com
Valdecir Cruzeiro, professor

Gilson e o cartorário Gisselau

Destaque para a presença da Associação de Senhoras de Rotarianos

O pioneiro Aleixo Cionek, completa hoje, quarta, 22, os 89 anos. Na
coluna com esposa, a também pioneira, Leony Castilho e o filho Alex

Ontem, terça-feira, 21, os
cumprimentos circularam
para o professor
Gevanildo dos Reis que
comemorou idade nova.
Recebeu os parabéns da
esposa Maria Aparecida,
dos filhos Ana Paula  e
Alexandre, do genro
Murilo  dos netos João
 Pedro, Giovana e Ana
Gabriele 

Momentos de grande
movimentação

envolveu o evento
realizado domingo

com a etapa do
Circuito Vou de

Bike, organizada
pela equipe MTB

Goioerê que recebeu
muitos elogios pela

organização

Fundação do Rotary

Amanhã, 23, quinta-feira, é
um dia todo especial para o Ro-
tary que está presente em mais
de 200 países. É o dia de funda-
ção do Rotary fundado no dia 23
de fevereiro de 1905. A família
rotariana de todo o mundo está
em festa. O mesmo acontecen-
do em Goioerê.

Evento especial

É a que a Arcam, de Boa Es-
perança, estará realizando na
noite de sábado para marcar o
carnaval. Importante: são convi-
tes dirigidos. E todos estão re-
servados. Um evento social que
será marcada pelas marchinhas
e adereços carnavalescos. Agra-
decemos o convite do gerente
Adir, do Entreposto da Coamo de
Boa Esperança.

O pioneiro Mario Peloi comemorou domingo, 19, os 94
anos. Na coluna com a esposa Aurora. A família Peloi

esteve reunida para brindar a data


