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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 de mesas para
atender os interessados. As fotos mostram mais do almoço no Guanabara que uniu boa música e solidariedade

Rafaela Viera, Márcia Kobayashi, Cláudia Monteiro e Elaine Parra El-Kadre, do Grupo de Apoio ao Hospital Evangélico de Londrina

Rodolfo e Cibele Montosa

Dr. Bruno Bressianini, Filipe Leme, Dra. Lourdes Marques e
Lincoln Magalhães, da Direção do HE Londrina

Neide, Gabriela e Marcus Costa

Medicina e lesões do esporte

É hoje!

Pop rock

Sertanejo

Especialistas da Mayo Clinic, conceituado
hospital com sede nos Estados Unidos, virão a
Londrina em outubro. Eles serão palestrantes da 1ª
Conferência de Medicina do Esporte e Reabilitação
Esportiva – The Future of Sports Medicine, evento
realizado em parceria com o Instituto Salgado, que
tem à frente o fisioterapeuta Afonso Salgado. Os
assuntos estarão voltados para as estratégias de
diagnóstico e tratamentos baseados em evidências
para as condições esportivas e musculoesqueléticas.
O foco são as principais lesões dos atletas de
diversas modalidades. Os quatro dias serão de
intensa atividade e troca de conhecimento.

Nesta quarta, 14 de agosto, hora
e vez de a Dra. Rosangela Khater
assoprar as velinhas.

Saudades do The Calling? A
banda, liderada por Alex Band –
hoje o único integrante original
– volta ao Brasil este mês. As
apresentações acontecem nos
dias 31 de agosto e 1º de
setembro no Carioca Club, em
São Paulo.

Os últimos dias foram de maratona de shows para Marina
Fonseca, A cantora emendou, em quatro dias, apresentações
em Presidente Prudente, Campinas, Sorocaba e São Paulo. Ufa!

Radicado em Londres, onde
trabalha na Prada, Henry Alavez
também estreia idade nesta quarta,
dia 14.
Thiago Neves Hadich, Bruna
Haussler, Giselle Venâncio Bordin e
Silvia Tobias completam a lista de
aniversariantes deste 14 de agosto.

Muito além da sala
de aula
No início do mês, grupo
formado por 20 alunos da
Escola Educativa esteve na
Unidade Administrativa do
Sicoob Ouro Verde. Na
ocasião, as crianças e os
adolescentes que participam do
projeto Cidade Cooperativista
Educativa puderam conhecer
as áreas da cooperativa e os
trabalhos desenvolvidos pelas
equipes. Além disso, tiveram a
oportunidade de conhecer de
perto a mascote da singular,
a cachorrinha Mel. A visita
teve como objetivo permitir
aos alunos vivenciarem práticas
que influenciam na consciência
de mercado, responsabilidade
profissional e direitos e deveres
do cidadão. Inaugurada pela
Escola Educativa em 2014
com apoio do Sicoob Ouro
Verde, a Cidade Cooperativista
Educativa é um espaço
que auxilia os alunos a
compreenderem a importância
da atuação correta de um
cidadão dentro de um
município e proporciona uma
formação que vai além do
contexto de sala de aula.

Melissa Brisola e Guilherme Pina se casaram em cerimônia
das mais românticas, ao pôr do sol e recepção ao estilo
provençal impecável com menu 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
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