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Jaine Ferreira e

Mauro depois de 15

anos, retornaram

para Goioerê, onde

fixaram residência

há cerca de um mês.

Jaine era

proprietária do

Laboratório

Paraná. Na coluna

com os casais Vera/

Célio Violada, Alice/

Pedro Faleiros

Destaque na coluna para a Juliana Pedroso

que esbanja a linda barriga de 8 meses

Na coluna o casal Luana/

Rodrigo Antoniasse Cardim

com o filho  Pedro. Luana

estreia idade nova segunda, 6 A princesa Lara

na terça-feira, 7,

será o centro das

atenções dos pais

Fábia/Rogério

Ferreira de

Araujo, quando

estará

completando

7 anos

Foi alvo de cumprimentos na última sexta-feira, 27, a Simone Soares

que comemorou a data com clientes e a equipe do Sttudio Um Pilates

Som baixo

As lanchonetes em Goi-

oerê estão pisando em

ovos. O Ministério Público

deu um ultimato. Som alto

de jeito nenhum. Apenas

som ambiente. Como a mai-

oria tem optado por colocar

som ao vivo as vizinhas an-

daram reclamando.
Festa do Milho

O padre Francisco

lançou a Festa do Milho,

no final da Missa Solene

que celebrou o Dia da

Padroeira, Nossa Senhora

das Candeias, na manhã

de quinta-feira. Será nos

dias 12, 13 e 14 de maio.

O coordenador da Festa

do Milho, Alexandre

Cândido reúne a comissão

na próxima semana para

definir a programação.

Confraternização
Pais e alunos da escoli-

nha de futsal MNR do Clu-

be de Campo participam

amanhã, domingo, 5, da

confraternização que vai

marcar o início das ativida-

des de 2017. Uma grande

festa vai marcar a confrater-

nização que acontecerá no

bosque do GCC.

Valdar Inaugurou

Na manhã de ontem,

sexta-feira, 3, a loja

Valdar Móveis abriu

suas portas trazendo

grandes promoções.

Tem na gerência

Silvana Kopeski. Está

instalada na avenida

Moisés Lupion, nas

antigas instalações

da Novitá Todeschini.

O casal de

rotarianos Zé do

Caixão/Carla

Santos, prefeito

de Boa Esperança

com o jovem

intercambista

argentino Martim

Garcia que foi

recebido na

última semana

pelo Rotary de

Boa Esperança.

Rotary Day

O Rotary Clube

agendou para o dia 19,

no Jardim Galiléia o

“Rotary Day”. Com tema

sobre meio ambiente

vai movimentar toda a

comunidade.

Rotarianos,

rotaractianos

e interetianos

estarão em ação.

Festa do Prato

Típico

Pelo menos por  en-

quanto a Expo-Rancho

sai de cena. A partir des-

se ano o aniversário de

Rancho Alegre será co-

memorado com a reali-

zação da Festa do Prato

Típico Tilápia no Tacho.

O objetivo da prefeita é

fazer da Festa uma das

maiores da região. Assim

como ocorre com a Vaca

Atolada (Boa Esperança)

e Leitão Maturado (Goi-

oerê). O objetivo é divul-

gar o município. Será no

dia 19 de março. Com

muitas atrações.
POSSE. A nova diretoria do Goioerê Clube de Campo, empossada terça-feira, 31, para um mandado

de dois anos. O presidente João Nascimento foi reconduzido ao seu terceiro mandado e continua a

todo vapor para dar continuidade aos investimentos que contemplarão todos os segmentos do clube.


