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A professora Vanessa Araújo vai ministrar cursos intensivos de
Cultura e Língua Italiana, promovidos pela Associazione Cultural
e Italiana di Londrina, I Bravissimi. As aulas são realizadas de
segunda a sexta-feira em dois módulos: módulo 1 para iniciantes e
módulo 2 para quem já tem conhecimento da língua. Neste ano,
Vanessa comemora 20 anos como professora da língua italiana

Divulgação

Arlindo Dessunti e Maria da Glória Antunes Dessunti comemoram, nesta quarta (15), 43 anos de
casamento. Como se sabe, o casal está à frente do restaurante Rodeio, um dos mais requisitados de
Londrina e região. Na foto, eles estão com as filhas Talita, Maíra e Isabela , o genro Anderson e os

netos Rafaela e Nicolas

Divulgação

O imobiliarista Otávio Scandelae e sua esposa Terezinha Scandelae têm 9 netos (3 meninas e 6
meninos). Ele valoriza muito o convívio familiar. Na foto, durante visita à TV CNT, o avô com os
netos Otávio Neto e Jordana, filhos do imobiliarista Marcelo Scandelae e de Jacqueline Cândido

Rodrigues. Foi um momento de muita alegria

Divulgação

No Instituto Roberto MirandaNo Instituto Roberto Miranda
Muito conhecido como Instituto dosCegos de Londrina, o

hoje denominado Instituto RobertoMiranda (nome do cidadão
quemuito trabalhou pelos deficientes visuais da cidade e
região), o estabelecimento já está com 180 alunosmatriculados
para este ao letivo, mas poderá receber até 200. O atual
presidente do instituto é o empresário Joel Ribeiro Logos, que
tem sua indústria emTamarana. O diretor executivo aqui é Lino
Gianechini. E o instituto tem uma equipe que realmente trabalha
e cuida de tudo commuito carinho. O instituto procura agora
renovar o convênio com oHoftalon, para ter a partemédica
de seus assistidos. Isso comparceria com o SUS. O Instituto
RobertoMiranda oferece o apoio pedagógico, psicológico e
fonoaudiológico para seus alunos e para aqueles que são de
baixa visão ou total deficiência visual.As aulas deste ano terão
início no dia 5 de fevereiro. E o Instituto RobertoMiranda
ofereceu também a parte esportiva para seus assistidos. Oferece
o judô, o atletismo e o golbol, que é o futebol com asmãos e é
a coqueluche entre a rapaziada e tambémdasmoças. O time do
instituto já participou até de torneios nacionais. Eis um trabalho
que a cidade e a região toda precisam saber que se trata de
uma instituiçãomuito séria, muito competente e que necessita
tambémdo apoio de quempuder dar alguma ajuda, fazer uma
doação. Se tiver tempo, e puder, faça uma visita ao Instituto
RobertoMiranda, que lembra a todas as pessoas: cuidemde seus
olhos, e evite a diabetes.

Segundo apuramos, nos últimos três anos, várias pessoas
doNorte do Paraná perderam a visão por não se cuidar, por não
combater a diabetes, que cegamesmo.

HOJE EM APUCARANAHOJE EM APUCARANA
Leilão de gado de corte, nelore e cruza industrial estámarcado

para hoje emApucarana, a partir das 20 horas, na Sociedade
Rural dessa cidade. Na coordenação geral a Rural Business
Leilões. Mais detalhes poderão ser obtidos pelo telefone
(43) 3333-2060.

PRIMEIRO TRANSPLANTE DO ANOPRIMEIRO TRANSPLANTE DO ANO
Houve sim emLondrina um transplante de coração, o

primeiro ano,mas não conseguimosmais detalhes. O que
podemos adiantar ainda é que a equipemédica só libera a
informação depois que o paciente (homemoumulher) sair da
UTI. Vai sair, vai ficar bem, com certeza.

Silfredo Kalinovski faz 108 anos em Londrina!Silfredo Kalinovski faz 108 anos em Londrina!
Pioneiro como gerente daCaixa Econômica Federal em Londrina, onde fez grande número de

amigos e clientes, atendendo a todos com a educação e fidalguia que sempre lhe foi peculiar, o
sr. Silfredo Kalinovski comemorou, domingo último, dia 12, os seus 108 anosmuito bem vividos,
cercado de filhos, nora, genro, netos e bisnetos e de amigosmais íntimos, durante festivo e
histórico almoço no Empório Guimarães. Ele saudou todos os presentes, revelando toda a sua
estima pela família, pelo círculo de amigos que aqui fez e pelo que esta cidade lhe proporcionou.
Aquele abraço ao sr. Silfredo Kalinovski, que foimeu vizinho, quandomorávamos na rua Raposo
Tavares. Ele e a esposa, sempre um casal nota dez!

O anticoncepcional da ministra DamaresO anticoncepcional da ministra Damares
Sempre preocupada como destino dasmoças, das namoradas, noivas e futurasmães de família,

aministraDamaresAlves, titular doministério daMulher, da Família e dosDireitos Humanos,
disse, em uma roda demulheres que trabalha com ela e em outros gabinetes, que omelhor
anticoncepcional “é asmoças dizeremnão e falar sim só depois de casadas na Igreja e no cartório”.
Como disse o notável e insubstituível humoristaChicoAnysio, “omelhor anticoncepcional é suco
de laranja...ao invés de...”
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