
Marcando presença na coluna a beleza e simpatia 
da Ana Caroline, que quarta, 8, estará 
comemorando niver. É filha de Inês/Adão Queiroz. 
Ana Caroline é professora de inglês do Fisk

Figura marcante em todas as edições da Festa da Vaca Atolada, o coronel Davi Faustino 
com a família. Na foto com o prefeito Zé do Caixão (Boa Esperança) e Lenilson Munhoz 
(Agência LM). Foi domingo em Boa Esperança na 21ª Festa da Vaca Atolada

Destaque para o casal Angeclem/Hugo 
Vivan. (Frigorifico Marruá) com a 
governadora Cida Borghetti. Foi em Boa 
Esperança na Festa da Vaca Atolada

Parabéns 
circulam 
amanhã, 

domingo, 5, para 
a cabeleireira, 

Clarice 
Demarchi, na 
coluna com a 

filha Polliana e o 
genro Renan, no 

chá bar dos 
noivos

15 ANOS DA MARIA 
BEATRIZ. Das mais 
concorrida a festa de 

15 anos da Maria 
Beatriz, realizada 
recentemente no 

Espaço Armadilha. 
Uma festa digna de 

princesa, que foi 
registrado pela 

fotógrafa 
Luciane Miyuki)
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Carreata da Expo

A Sociedade Rural agendou 
para a manhã deste sábado, 
uma grande carreata que vai 

anunciar a ExpoGoio/2018. Sai 
as 9:00 horas do Parque de 
Exposições e vai percorrer a 

área central da cidade.

Faltando menos de uma semana, as atenções se 
voltam para a Expo-Goio que será aberta na próxima 
sexta, dia 10 de agosto, no Parque de Exposições. Um 
evento que tem na organização a Sociedade Rural de 
Goioerê que tem à frente o produtor rural, Fernando 
Nunes e a diretoria da Rural.

A abertura acontece na sexta-feira, 10, com o 
mega show da renomada dupla Bruno & Marrone. 
Serão quatro dias de muitas atrações no Parque de 
Exposições. Dentre elas, a final da prova de três 
tambores do circuito paranaense que vai premiar com 

Expo-Goio está chegando
um carro zero quilometro e três motos. Terá ainda rodeio 
em touros e cavalos, exposição comercial, e muitas 
outras atrações.

FESTA DAS NAÇÕES. Como tem sido destaque 
na Expo-Goio, a Festa das Nações é uma das atrações 
no Parque de Exposições. As barracas, restaurante, são 
coordenadas pela Barraca Japonesa (Apae), Barraca 
Alemã (Rotary), Barraca Mineira (Pastoral da Criança), 
Barraca Brasil Sul (Aldeia SOS), e, Barraca Brasil Norte 
(Centro Santa Clara). Todas oferecem um cardápio 
super atraente.

Promoção do Viva a Vila
Está agendada para esse domingo, 5, a promoção 

do Projeto Viva a Vila que tem objetivo arrecadar recursos 
para esse importante projeto que atende a centenas de 
crianças e adolescentes nos projetos na área de esporte e 
da cultura. As cartelas estão à venda e custa apenas R$ 10. 
Dentre os prêmios: uma novilha, um carneiro, uma leitoa e 
um porco, Será domingo na Quadra de Esportes nos altos 
da Vila Guaira a partir das 14 horas. Haverá ainda barracas 
típicas e show.

Jantar Sertanejo em Juranda
O Rotary Club de Juranda agendou para o dia 18 de agosto 

o Jantar Sertanejo. Será no Salão Ucraniano, a partir das 
20:30 horas. No cardápio: costela de boi, porco no tacho, 
torresmo, arroz branco e temperado, saladas entre outras 

delicias. O convite, individual, custa R$ 35,00. Terá a 
presença da dupla Rodrigo & Rafael

Dia do Padre
Domingo, 5 de Agosto comemora-se o Dia 

do Padre. Muitas homenagens estarão 
sendo dirigidas aos vigários. Domingo, 29, 

foi realizada na Paróquia de Paraná do 
Oeste a Ordenação do Padre Anselmo, de 
Bragapolis. E, domingo, 5, será ordenado o 
jovem Wesley de Almeida dos Santos. Será 
na Paróquia Nossa Senhora da Guia de Boa 

Esperança, com início às 9:00 horas.

As atenções estão 
voltadas para o 

agropecuarista Fernando 
Nunes, presidente da 

Sociedade Rural, 
trabalhando com afinco e 

dedicação em torno dos 
preparativos para a 
ExpoGoio que será 
aberta na próxima 

sexta,10

O casal Zé do Caixão/Carla Santos, na recepção domingo ao convidados da Festa 
da Vaca Atolada: Governadora Cida Borghetti, a prefeitas Elza, de Altamira do 

Paraná, Suely da Silva (Rancho Alegre) e o contabilista Reginaldo Pepece

4 de Agosto de 2018
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