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Leticia H. Pabis e Amanda Borges
GENTE Novidade!

Entre os dias 04 e 07 
de agosto, acontece a 
1ª ExpoIrati. A edição 
promete ser um su-
cesso total, com mais 
de 200 estabeleci-
mentos confi rmados 
e a presença de show 
nacionais das duplas 
Thaeme e Thiago, 
João Neto e Frederico, 
Di Paullo e Paulino e 
a banda Santo Fole. 
Ninguém vai querer 
perder esse evento!

Família 
em festa!

Na 1ª semana de 
agosto, a família 

Van Der Neut pos-
sui comemoração 

tripla. Além do ani-
versário de Alfredo 
Van Der Neut e de 
seu fi lho Anselmo 

Van Der Neut no dia 
1º, o neto Vitor Van 
Der Neut completou 
12 anos na quarta-
-feira (03). Que este 
novo ano de vida os 

receba com muita 
felicidade e carinho! 

Parabéns aos três!

Soprando velinhas
O fi nal do mês de julho iratiense foi marcado 
pela fofura do Ethan! No domingo (31), o pe-
queno completou sua primeira volta em torno 
do sol. Continue iluminando os locais por onde 

passa! Foto de Fernando Kowalski.

Mais um ano ensinando!
A professora Silmara Kureki, que trabalha na 
Escola Municipal Francisco Stroparo, em Irati, 
completou na segunda-feira (1º) mais um ano 
de vida. Silmara, obrigada por ensinar a tan-
tas crianças aprendizados que vão muito além 

do papel. Feliz vida!

Paixão em
contar 

histórias
Sempre dedicada em 
registrar momentos 
mágicos através da 
câmera, a fotógra-
fa Denise Moletta 

completou mais um 
ano de vida na se-

gunda-feira (1º). Que 
esta nova fase che-

gue cheia de alegria, 
ainda mais sucesso e 
bençãos. Parabéns!
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