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Melissa Brisola e Guilherme Pina se casaram em cerimônia
das mais românticas, ao pôr do sol e recepção ao estilo
provençal impecável commenu assinado pelo Chef Nilseu
Oliveira, do Palais Jardin, no Village. Os noivos, filhos de
Simone e Josias Brisola e de Sueli e Luiz Carlos Pina, estão
em lua de mel no Chile. Nos bastidores do casamento, Silvia
Baldi. A foto é de Felipe Krieger

Capitaneado pelo Grupo de Apoio ao Hospital Evangélico de Londrina, a feijoada beneficente com o objetivo de arrecadar fundos para
o hospital foi um sucesso. O resultado foi superpositivo, com a venda de todos os ingressos e até aumento no número demesas para
atender os interessados. As fotos mostrammais do almoço no Guanabara que uniu boamúsica e solidariedade

Rafaela Viera, Márcia Kobayashi, CláudiaMonteiro e Elaine Parra El-Kadre, do Grupo de Apoio ao Hospital Evangélico de Londrina Rodolfo e CibeleMontosa

Dr. Bruno Bressianini, Filipe Leme, Dra. LourdesMarques e
LincolnMagalhães, da Direção do HE LondrinaNeide, Gabriela eMarcus Costa

Medicina e lesões do esporteMedicina e lesões do esporte
Especialistas daMayoClinic, conceituado

hospital com sede nos Estados Unidos, virão a
Londrina em outubro. Eles serão palestrantes da 1ª
Conferência deMedicina do Esporte e Reabilitação
Esportiva – The Future of SportsMedicine, evento
realizado emparceria com o Instituto Salgado, que
tem à frente o fisioterapeutaAfonso Salgado. Os
assuntos estarão voltados para as estratégias de
diagnóstico e tratamentos baseados em evidências
para as condições esportivas emusculoesqueléticas.
O foco são as principais lesões dos atletas de
diversasmodalidades. Os quatro dias serão de
intensa atividade e troca de conhecimento.

É hoje!É hoje!
Nesta quarta, 14 de agosto, hora

e vez de aDra. Rosangela Khater
assoprar as velinhas.

Radicado emLondres, onde
trabalha na Prada, HenryAlavez
também estreia idade nesta quarta,
dia 14.

ThiagoNeves Hadich,Bruna
Haussler, Giselle Venâncio Bordin e
Silvia Tobias completam a lista de
aniversariantes deste 14 de agosto.

Pop rockPop rock
SaudadesdoTheCalling?A

banda, lideradaporAlexBand–
hoje oúnico integrante original
– volta aoBrasil estemês.As
apresentações acontecemnos
dias 31de agosto e 1º de
setembronoCariocaClub, em
SãoPaulo.

Muito além da salaMuito além da sala
de aulade aula
No iníciodomês, grupo

formadopor 20 alunosda
EscolaEducativa estevena
UnidadeAdministrativado
SicoobOuroVerde.Na
ocasião, as crianças e os
adolescentes queparticipamdo
projetoCidadeCooperativista
Educativapuderamconhecer
as áreasda cooperativa eos
trabalhosdesenvolvidospelas
equipes.Alémdisso, tiverama
oportunidadede conhecer de
perto amascoteda singular,
a cachorrinhaMel.A visita
teve comoobjetivopermitir
aos alunos vivenciarempráticas
que influenciamnaconsciência
demercado, responsabilidade
profissional e direitos edeveres
do cidadão. Inauguradapela
EscolaEducativa em2014
comapoiodoSicoobOuro
Verde, aCidadeCooperativista
Educativa éumespaço
queauxilia os alunos a
compreenderema importância
da atuação correta deum
cidadãodentrodeum
município eproporcionauma
formaçãoque vai alémdo
contextode sala de aula.

SertanejoSertanejo
Os últimos dias foramdemaratona de shows paraMarina

Fonseca,A cantora emendou, emquatro dias, apresentações
emPresidente Prudente,Campinas, Sorocaba e São Paulo. Ufa!
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