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Omédico ortopedista londrinense Mauricio Miyasaki acaba de retornar de Miami, nos Estados
Unidos, onde participou como instrutor do curso de Artroscopia do Quadril, promovido pela Marc
- Miami Anatomical Research Center. Na oportunidade, Miyasaki atuou ao lado de outras duas
referências da área da ortopedia do quadril no Brasil, Giancarlo Polesello e Henrique de Amorim
Cabrita. Foi a segunda vez que o médico foi convidado para ser instrutor do curso. “Mais uma vez
uma experiência ímpar de troca de conhecimentos, fundamental para o nosso crescimento como
médicos e também da nossa área de atuação”, contou Miyasaki, que atua como há mais de 10
anos em Londrina e região. Na foto , os ortopedistas especialziados em quadril Luiz Fernando

Teochi, Henrique Cabrita, Giancarlo Polesello e Mauricio Miyasaki

O presidente da Organização das Cooperativas do Paraná
(Ocepar), José Roberto Ricken, esteve recentemente em
Londrina na Assembleia Geral Ordinária da Integrada.

Recepcionado pelo diretor-presidente da cooperativa, Jorge
Hashimoto(foto), o dirigente da Ocepar acompanhou a prestação
de contas da Integrada aos seus associados. Em 2019, a
cooperativa atingiu o seu maior resultado, R$ 78 milhões. Os
cooperados aprovaram durante a assembleia a distribuição de
R$ 26 milhões em sobras e o orçamento para 2020.

O empresário Orley Vital tem parceria com clubes de futebol
de São Paulo . Ele e o presidente do Sport Clube Águia de
Londrina, José Pereira estão montando teste para jogadores
que queiram atuar por lá. Na foto , com Orley Vital, José
Pereira e o treinador Cacau, os jogadores Augusto Neto,
Derick Hulk , Rian Marcos , Suerlysson Marques que são do
Mato Grosso do Sul . De acordo com Orley , quando os testes
voltarem , estes garotos serão muito bem avaliados

Hospital de Olhos está remarcando consultasHospital de Olhos está remarcando consultas
Visando proteger a saúde dos pacientes e colaboradores em meio à pandemia do Covid-19,

o Hospital de Olhos de Londrina (Hoftalon) está adiando e suspendendo temporariamente os
atendimentos eletivos de consultas e exames de imagens do sistema único de saúde. Todos os
atendimentos já estão sendo remarcados através do telefone, assim como a confirmação das
cirurgias eletivas previamente agendadas. Além disso, a diretoria do Hoftalon estará limitando
o acesso de acompanhantes no interior do estabelecimento, só permitindo um acompanhante
por paciente, a de fim evitar aglomerações e problemas com a saúde de todos. Também haverá
triagem de pacientes, em todas as portas do hospital, e caso sejam evidenciados sintomas de
gripe em alguma pessoa, ela será encaminhada para um ambiente previamente preparado para
atendimento. O setor que atende durante 24 horas será mantido, mas com reestruturação ,
evitando acúmulo de pessoas. Tudo em nome da saúde de todos.

O restaurante Rodeio está atendendo pelo sistema delivery,
para almoço e jantar. À noite, até as 24 horas.

Não sei se é verdadeiro, mas a
bela modelo Ana Claudia Michels,
recém-formada em medicina,
poderia fazer sua residência
médica em Londrina, aqui no
HU ou na Santa Casa. Foi o
que comentaram em meios dos
acadêmicos de medicina da cidade.

Novo paredão hoje no Big Brother da Globo: duas
mulheres, a paraibana Flay e a mineira Ivy, e o gaúcho
Daniel. A médica paulista disse que iria rezar para
que o namorado não seja eliminado. Felipe Prior acha
que Ivy grita muito e vai embora. Tanto Flay como Ivy
choram bastante. A música “Mulher Chorona”, da dupla
londrinense Teodoro e Sampaio, de volta às paradas. Os
três estão de malas prontas. Mas Ivy pode puxar o zíper.

Ummilhão de ingleses estariam pelo planeta!Ummilhão de ingleses estariam pelo planeta!
Oprimeiroministrobritânicodetectou, comseusauxiliares, que

háummilhãodecidadãos ingleses viajandopelomundo.Afirmou,
segundoaBBC,quedevemretornar imediatamenteàs suas cidades,
antesque “as coisaspioremaindamais”. ***Esteprimeiroministro
da Inglaterramandouabrir os cofresdo tesourodopaisdaRainha
Elizabetheprometeuajudar com2.500 livras todosos trabalhadores
queperderamouvãoperder seusempregos. Pelas contas feitas
rapidamente, serãode14a15mil reaispara cadaum!Ohomemestá
podendo! Foi aplaudidopormuitos.

O presidente Jair Bolsonaro pediu novamente que o pessoal
doData Folha informeonúmero de pessoas ouvidas empesquisa,
e emquais cidades elas deram respostas às perguntas formuladas.

Ainda ontem, umanoiva da região tentava adiar a viagemde
sua lua demel para as Ilhas Seychelles.

EmSãoPaulo, umanoiva disse que vai ter que recorrer à
Justiça contra umCartório deCasamentos doButantã, que disse
que poderia adiar o enlace dela, porque a lei estabelece prazo.
Gente: a lei não pode estabelecer prazo para “a guerra que estamos
vivendo agora comestemal chinês”, gritou o pai dela”. Venham
casar-se emLondrina, que aqui o Julião, o Pires ouCesário Rocha
vão ajudá-la, ninguémpode atrapalhar a vida de umanoiva e de
umnoivo. É o sonhodeles.

Anotemna sua agendaup-date: hoje, omais tardar à noite, os
JogosOlímpicos do Japão estarão adiados para 2021!
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