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Missa pela Santa CasaMissa pela Santa Casa
Foi uma missa especial para ficar na história da Irmandade da Santa Casa de Londrina

(Iscal), que comemorou os 80 anos da instituição. A celebração, que aconteceu dias atrás, na
Catedral, foi presidida pelo arcebispo dom Geraldo Brandes, que na homilia destacou a

importância da instituição que reúne três hospitais. “São 80 anos onde médicos, enfermeiros,
doentes, familiares, enfim, sendo atendidos, Londrina, foi vivendo o seu dia a dia. Uma boa

saúde é o bem-estar físico, psicológico, social e espiritual, a Santa Casa não falha em nenhum
desses pontos”, afirmou dom Geraldo. A cerimônia também teve a participação do arcebispo
emérito dom Geraldo Majella Agnelo e do capelão da Santa Casa, padre Alcides de Bastiani,

que estão na foto com Leila Giglio, Maria do Carmo e Fahd Haddad e o provedor da Irmandade,
o professor José Cyrillo Mendes.

Elvira Alegre/Divulgação

A foto mostra o momento histórico, em Brasília, quando Aldemar Mascarenhas registrou o
momento da aprovaçao da lei 13.177-15, sancionada pela presidente da Republica, que

recuperou os contratos de mais de 6 mil lotéricos brasileiros (no Paraná foram mais de 400) e
renovou-os por mais 20 anos. Foram mais de 90 dias de lutas, trabalho árduo de muita

estratégia política, andando pelos corredores do Congresso Nacional falando com lideranças
partidárias em busca de apoio, e contatos com autoridades em Brasília. Uma causa que teve um

apelo muito forte e ganhou naturalmente o apoio dos parlamentares. Estão na foto os
deputados Julio César, do Piauí, Goulart, de São Paulo, o lotérico Aldemar Mascarenhas,

presidente do Sinlopar. O deputado Luíz Carlos Hauly também foi um dos que deu
fundamental apoio em toda a trajetória do projeto, bem como os parlamentares Marcelo
Belinati e Alex Canziani, que ajudaram a fazer justiça aos lotéricos do Paraná e do Brasil.
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Páscoa da Gaviões da FielPáscoa da Gaviões da Fiel
Naym Libos, presidente do Clube dos

Corintianos, informando que a Gaviões da
Fiel, torcida alvinegra londrinense,

promoverá sábado, dia 26, a partir das 14
horas, a Páscoa Solidária, para as crianças da

comunidade do Jardim Bandeirantes, em
sua sede, à Rua Serra da Jureia, 286, esquina

com a Rua Serra dos Pirineus. Haverá
distribuição de doces, chocolates, cachorro

quente, algodão doce e refrigerantes. E cama
elástica para a diversão da garotada. Quem

desejar colaborar com a festa poderá
telefonar para 9604-1763, e falar com

Guilherme Fabro, que alguém buscará a
doação. Já estão colaborando a Trigos Pães e
Doces, Couraça Artigos de Couro, o médico

Herculano Braga e o advogado Dimas José de
Oliveira. Naym é apenas sócio na Gaviões e

procura auxiliar como pode os eventos da da
torcida local. Alô corintianos, é com vocês!

Audiência pública sobre os contratos de pedágio!Audiência pública sobre os contratos de pedágio!
A renovação dos contratos com as concessionárias do pedágio nas rodovias do

Paraná será o tema da audiência pública na Assembleia Legislativa, que terá lugar
na próxima segunda-feira, dia 28, a partir das 9 horas, no Plenarinho. Os

deputados Tercilio Turini, Ademir Bier e Nelson Luersen estão convidando a
população para os debates sobre o sistema de concessão e outros assuntos, como a
demora na execução das obras estabelecidas nos cadernos de encargos e também

sobre a cobrança por eixos suspensos de caminhões vazios. Os parlamentares
apontam que em 2017 as concessionárias completarão 20 anos administrando as
rodovias, período em que postergaram a execução de várias obras de duplicação,
viadutos, pontes, trechos de acessos e outras melhorias. Será uma ótima reunião,

se o público comparecer para dar suas ideias e fazer cobranças.

No Hotel TomaziNo Hotel Tomazi
Foi realizada no auditório do Hotel Thomasi a cerimônia de colação de grau

dos alunos do curso de Pedagogia da Faculdade Instituto Superior de Educação
do Paraná, a Fainsep. O deputado federal Marcelo Belinati paraninfou a turma.
Nemires Gabriel organizou todo o concorrido evento. Estão na foto a professora

Ronise Ribeiro Correia, o coordenador geral da Fainsep, Argemiro Aluisio
Karling, o deputado e paraninfo Marcelo Belinati, Nemires Gabriel e a

coordenadora do Centro de Estudos Fainsep Londrina, Jacqueline Hartmann.
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William Bilches/Divulgação

Formatura duplaFormatura dupla
O deputado Diego Garcia e seu pai, Roberto Garcia, de

Jacarezinho, formaram-se no curso de Administração da
Unopar, em Bandeirantes. O deputado Evandro Araújo foi o

patrono da turma, que colou grau no último dia 19.

A empresária do segmento de móveis e decorações Irene Jorge
foi conferir, de perto, as novidades e tendências da moda para

casa na Gift Fair-DAD, em São Paulo. Ela conta que os
expositores trouxeram ótimas novidades em design, utilidades
e decoração. Foi um evento voltado para arquitetos e lojistas.

Marcos Aznar Gradia, de oito anos, filho de Flávia Gradia e
Gustavo Aznar, neto de Edson Gradia e Doroty Gradia, torcedor

do Londrina desde pequeno. Ele nasceu na Espanha e a
família mora em Madri. Ele não usa camiseta do Real Madrid

e nem do Barcelona, veste sempre a do Londrina, conta o
orgulhoso avô Edson Gradia.
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Casamento chiqueCasamento chique
A começar pelo belo convite,
o enlace matrimonial de
RaquelTakahashi eTainã

Gomes, será muito elegante.
Está marcado para o dia 7 de

maio, às 17 horas, na Paróquia
Coração de Maria. Os

convidados serão
recepcionados no Buffet

Moress. A bonita noiva é filha
de Isabel AssunçãoTakahashi e
de Mário KazutoshiTakahashi.
O noivo, cuja família reside em

Apucarana, é filho de Luzia
Clemente Gomes e de Alfredo

José Gomes.

Novo presidenteNovo presidente
A Associação Comercial de

Rolândia dará posse a seu
novo presidente, no próximo

dia 1º. O contador Luciano
Marcos Marchezzini

assumirá a presidência,
sucedendo ao empresário

Pedro Gonçalves dos Santos.
Os dois são rotarianos,

companheiros de Odair
Chiquetto, que lá estará.

Uma constataçãoUma constatação
Amigo da Coluna, que reside

em Miami, conta que Donald
Trump não é tão milionário,
mas vende uma imagem de
muito rico. O cara é bom de

marketing. Tanto que no avião
que usa para percorrer os

Estados Unidos, em campanha,
logo que vai desembarcar,
tocam a música que o ator

Harrison Ford usava, no papel
de presidente, em um dos seus
filmes, quando chegada pelo

Air Force One.

Pai Oswaldo se mete no futebolPai Oswaldo se mete no futebol
Com a idade já avançadinha, os olhos cansados de ver

e saber de tanta coisa ruim no Brasil e no planeta, Pai
Oswaldo de Bela Vista resolveu se meter no futebol da

vida, no jogo bruto da bola rolando e dos políticos
negociando, e pediu que seu sobrinho trouxesse os

seguintes recados para este colunista: 1 – Está escrito na
parte invisível da Lua que o Brasil não ganha amanhã da
Seleção do Uruguai, em Recife. 2 – O Sérgio Malucelli já
está pensando em como pedir desculpas ao primo Joel,

pois o Londrina acabará com a invencilidade do J.
Malucelli, domingo no VGD. 3 – Mesmo com o

impedimento da presidenta, se ocorrer, vão ter que
convencê-la a deixar de ser palaciana, que esse “afaire”
todo está fazendo grande mal para ela e para todos os

brasileiros. E lembrou-se da velha marchinha de sucesso
dos carnavais de sua infância, quando os Quatro Ases e

Um Coringa cantavam: - “Daqui não saio, daqui ninguém
me tira...Onde é que eu vou morar, o Supremo tem

paciência de esperar...”

■ ■ O cantor Tigrão volta à Cervejaria Fábrica 1,
no dia 1º abril, para mostrar o seu grande

repertório de música popular brasileira e também
algumas do cancioneiro internacional. A partir das
20 horas. Tigrão e seu famoso companheiro violão.

■ ■ Hélio Cortez Junior,
tio-coruja de Marillya Cortez,

contando que ele e toda a
família estão felizes com a
jovem de de 18 anos, que
está cursando Direito na
Unifil e que pretende ser
delegada ou promotora.

Marillya é muito estudiosa.

■ ■ Gato mamando em si
mesmo assustou uma

criança e a mãe da menina
ficou aflita. O veterinário

Marcelo Aragão, que entende
muito do assunto, disse que

é normal e esse bichano
precisa de tratando

comportamental. Ele deve
ter sido desmamado antes do

tempo, é isso.

■ ■ Para quem não come
carne bovina ou suína,

amanhã, sexta-feira santa,
haverá uma farta mesa de
vários tipos de bacalhau e
peixa no restaurante Bela
Itália, que estará aberto à

partir das 12h

■ ■ “Vou cuidar da minha saúde, que da minha vida tem
muita gente cuidando...” De uma senhora elegante, viúva,

que frequenta o simpático e competente Seller Cabeleireiros
em Londrina.

■ ■ Uma placa em um bar de Maricá, RJ, diz o seguinte:
“Esta cidade nunca foi uma merda de lugar; merda é o que

saiu da boca daquele carioca infeliz...”

■ ■ ASSUSTADOR: Passou de 1.618
para 4.139 mulheres presas no Rio de
Janeiro, e esse aumento de 150% foi

em apenas um ano! Vejam a violência
aumentando também entre elas no
Rio. E todas em virtude de traficar

drogas ou fazer parte de quadrilhas e
também por assassinatos.
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