
Quarta-feira, 18 de Outubro/20174/B

Integrantes do Rotaract Club de Goioerê visitaram a Uopeccan, de Umuarama, no final
de semana, quando fizeram a doação de 13 cabelos que foram coletados na campanha

“Tesoura Solidária”, em parceria com o Espaço Keila Sanches e o Stúdio Glamour.
Parabéns aos jovens pelo apoio à campanha Outubro Rosa

Destaque para a professora Meyre Aparecida Bonan
Batista que na próxima terça-feira, 24, lança seu livro “O
Amor e o Destino” em noite de autógrafo no auditório da
Câmara Municipal. A solenidade será aberta ao público. A
renda do livro será doada para a Associação Goioerense de

Apoio aos Portadores de Câncer (Agapcan)

Brinda idade nova sexta-feira, 20, o empresário
Fabio Pancera (Relojoaria Confiança), na

coluna com a esposa Luci

A princesa Geovana
completou três aninhos com

uma linda festa que reuniu a
família e amiguinhos. Na
coluna com a titia coruja

Pollyana Demarchi e Renan A odontóloga Viviane dos Santos será alvo de cumprimentos mil hoje, quarta-feira, 18,
pela troca idade. Na coluna com o namorado Elvis Tolentino e a mana Leila

A venda dos convites
para o DinoBaile,evento
que faz parte do Goiodi-
nos Day, agendado para
4 de novembro, está a
todo vapor. Será marca-
do pela presença de ex-
goioerenses que estão
se mobilizando para o

Superando expectativas
encontro que acontece-
rá no Goioerê Clube de
Campo. A coordenação
alerta que os convites
são limitados e estão
acabando. Custa R$ 65.
Mesa de frios durante a
noite toda. Animação es-
tará a cargo do cantor
Tony Angeli e Raul Sei-
xa Cover para encerrar a
noite que promete. Na
sexta, 3, acontece o es-
quenta com show nor-
destino “Arretado”. O
convite para sexta custa
R$ 10.

Almoço
beneficente
Já estão a vendas os

convites para o almoço
“Frango Invertebrado”
agendado para o dia 5 de
novembro, com renda des-
tinada para a Associação
de Coletores. A promoção
tem como objetivo ajudar
a ATA que passa por difi-
culdades financeiras. O
convite custa R$ 100 e o
almoço será para 5 pesso-
as.

Coquetel de
inauguração
O presidente do Clube

de Campo, João Nasci-
mento convidando os as-
sociados do Clube para a
inauguração do Espaço Fi-
tness agendada para sába-
do, 21, às 16 horas, com
um coquetel. Após a inau-
guração uma grande festa
vai marcar a abertura da
temporada de verão com o
tradicional chopp de graça.
A a tarde será animada
com música ao vivo.


