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Estamos acom-
panhando a mo-
bilização nos úl-

timos dias na internet 
para que os jovens ti-
rem o título de eleitor. 
Parece até um pouco 
clichê, mas é preciso 
reforçar: votar é um 
direito, além de ser 
um ato extremamen-
te necessário. Abs-
ter-se de votar pode 
impactar milhões de 
pessoas. Afinal, os 
políticos que elege-
mos a cada quatro 
anos são os que de-
vem nos representar 
no Senado, Assem-
bleias e Câmaras. 

O voto é uma mis-
são do eleitor. Infeliz-
mente, hoje em dia os 
eleitores estão desa-
pegados a critérios 
de análise de voto 
e muitos não pen-
sam na coletividade. 
É preciso escolher 
adequadamente os 
candidatos, conhecer 
de fato as intenções 
e propostas dessas 

Espero que o seu voto seja consciente, pois 
ele é fundamental para o futuro do país

pessoas, ideologias, 
projetos. Há uma fal-
ta de consciência na 
hora do voto, e até 
mesmo de informa-
ção, pois sabemos 
que compra de votos 
é uma realidade. Tris-
te, mas é.

Uma escolha feita 
de forma inadequa-
da pode gerar gran-
des prejuízos. Não 
somente econômico, 
mas algumas clas-
ses enfrentam falta 
de amparo por parte 
dos políticos que de-
veriam representá-
-las.

Os servidores pú-
blicos sabem o que 
representa a falta 
de representação da 
nossa categoria na 
política. Isso dificulta 
– e muito – a luta por 
nossos direitos. Não 
há muitos políticos 
dispostos a brigar 
pela causa, o que tor-
na as reivindicações 
mais difíceis de se-
rem alcançadas. 

Algumas de nos-
sas lutas são anti-
gas. Um exemplo 
disso é a busca para 
aprovação da PEC 
555/2006, que vi-
sa acabar com a co-
brança da contribui-
ção previdenciária 
sobre os proventos 
dos aposentados. Ve-
ja bem, o Brasil é o 
único país do mundo 
onde os aposentados 
permanecem contri-
buindo mesmo após a 
aposentadoria. Isso é 
um grande absurdo.

O voto é importan-
te porque inúmeras 
decisões políticas 
ao longo dos anos, 
além da escalada da 
inflação, resultaram 
na queda drástica 
do poder aquisitivo, 
colocando em risco 
a qualidade de vida 
desses ex-contribuin-
tes e daqueles que 
dependem deles.

Não há o menor 
sentido na contribui-
ção dos aposentados. 

Simplesmente, não 
é possível conviver 
com essa injustiça, 
e nossa indignação 
precisa ir às urnas. 
Isso não é tudo: apo-
sentados e pensionis-
tas do serviço público 
lutam há anos pelo 
direito constitucional 
à igualdade de remu-
neração entre ativos 
e aposentados.

A preservação do 
poder aquisitivo de 
aposentados é de ex-
trema importância, 
ainda mais quando 
consideramos o caos 
econômico intensifi-
cado pela pandemia. 
Esta também deve 
ser uma preocupa-
ção dos candidatos à 
Presidência da Re-
pública e ao 
P a r -

lamento. Aliás, o 
ajuste anual é um 
direito previsto na 
Constituição Federal, 
Art. 37, X e 40, §§ 8º 
e 17.

Aprovar a PEC 
555/2006 é sinônimo 
de justiça e mostra 
que os parlamenta-
res não devem se es-
quecer de um grupo 
tão importante. 

Mas, essa realida-
de pode ser mudada 
com o simples ato 
de votar. É o primeiro 
passo, na verdade. As 
eleições acontecem 
em outubro. Há tem-
po suficiente para 
avaliar os candidatos 
que mais compactu-
am com nossos inte-

resses com cuidado e 
visão crítica. Mas não 
se esqueça que tam-
bém é muito impor-
tante pensar no cole-
tivo na hora do voto. 

Dado o primei-
ro passo, é hora de 
acompanhar o que 
os políticos eleitos 
pensam, votam e 
discutem. Afinal, nós 
elegemos essas pes-
soas e elas estão lá 
para nos represen-
tar. Temos o direito 
de cobrar e de ser 
ouvidos.

O servidor públi-
co é um elo muito 
importante para a 
sociedade. Sem ser-
viços essenciais de 
qualidade, tudo para.

Sim, o voto é ne-
cessário, mas de for-
ma consciente. Só 
assim o país avança.

Antonio Tuccilio, 
presidente da 
Confederação 
Nacional dos 
Servidores 
Públicos (CNSP)

"Povos todos do universo, batei 
palmas, gritai a Deus aclamações de 
alegria! Porque sublime é o Senhor, 
o Deus Altíssimo, o soberano que 
domina toda a terra", (Sl 46 - 47)
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Na noite da ter-
ça-feira (24), o 
prefeito Mar-

celo Belinati e o se-
cretário municipal de 
Gestão Pública, Fá-
bio Cavazotti, rece-
beram o Prêmio Ino-
vaCidade 2022 pelo 
desenvolvimento do 
Programa Compra 
Londrina: estratégia 
de retomada eco-
nômica de Londrina 
pós-Covid-19. A pre-
miação mais impor-
tante de cidades inte-
ligentes da América 
Latina foi concedida 
pelo Instituto Smart 
City Business Ameri-
ca, durante um even-
to no Teatro Paulo 
Eiró, em São Paulo.

O Instituto Smart 
City Business Ame-
rica é uma organi-
zação sem fins lu-
crativos, que reúne 
governos, empresas 

Prefeitura recebe Prêmio InovaCidade 2022 
pelo Programa Compra Londrina

Da esquerda da para direita estão o secretário 
de Gestão Pública, Fábio Cavazotti, o 

coordenador do Programa Compra Londrina, 
Marcelo Frazão, e o prefeito Marcelo Belinati. 

Foto: Divulgação

privadas e organiza-
ções sociais na área 
de tecnologia e con-
sultoria em prol do 
desenvolvimento de 
cidades inteligen-
tes e da melhoria da 
qualidade de vida da 
população.

Nesta edição, 24 
projetos realizados 
pela administração 
pública, que tiveram 
impactos positivos, 
mensuráveis e re-
conhecidos pela so-
ciedade, receberam 
o prêmio, incluindo 
o Compra Londrina. 
Ao todo, 96 iniciati-
vas se inscreveram e 
passaram pela ava-
liação da comissão 
organizadora. “Es-
se é um evento que 
serve para preparar 
a cidade do amanhã 
frente aos desafios 
que foram impostos 
pela pandemia para 

todas as cidades”, 
acredita o presiden-
te global do Instituto 
Smart City Business 
America, Leopoldo 
de Albuquerque.

Segundo o prefei-
to Marcelo Belinati, 
o Programa Compra 
Londrina vem aju-
dando o Município 
de Londrina na re-
tomada econômica 
pós-pandemia, visto 
que a Prefeitura é a 
maior compradora 
pública da região, 
adquirindo desde 
agulhas para uso 
médico nas Unidades 
Básicas de Saúde até 
caminhões para con-
serto de estradas 
rurais e execução de 
asfalto. São quase 
R$ 300 milhões in-
vestidos anualmen-
te em compras de 
produtos e serviços 
contratados pela 
Prefeitura de Londri-
na.

Somente nos pri-
meiros três meses 
deste ano, mais de 
R$ 64 milhões fo-
ram negociados com 
empresas de Lon-
drina nas licitações, 
segundo o prefeito. 
“É o dinheiro dos 
moradores de Lon-
drina movimentando 
a economia, geran-
do empregos e ren-
da na nossa própria 

cidade. Parabéns à 
equipe da Secretaria 
de Gestão Pública 
e para o Programa 
Compra Londrina. Vi-
da longa ao progra-
ma e que cada vez 
mais as empresas de 
Londrina vençam as 
nossas comprasse 
se tornem parceiras 
da Prefeitura”, disse 
Marcelo.

O diferencial do 
programa está no fa-
to de que ele ensina 
(de forma clara, ob-
jetiva e transparen-
te) qualquer empre-
sa a concorrer com 
produtos e serviços 
nos diversos proces-
sos licitatórios rea-
lizados pela Prefei-
tura. “Simplificamos 
a disputa: no lugar 
de complexas ferra-
mentas tecnológicas 
de pregões eletrô-
nicos, que poucos 

conseguem compre-
ender. A Prefeitura 
usa uma tecnologia 
intuitiva de videocha-
madas com chats, e 
qualquer pequeno 
negócio pode dis-
putar uma compra 
usando, até mesmo, 
o celular”, elucidou o 
secretário de Gestão 
Pública, Fábio Cava-
zotti.

Além disso, se-
gundo Cavazotti, ou-
tro ponto relevante 
é o trabalho voltado 
para a construção de 
um ambiente de ne-
gócios íntegro e sa-
dio, para despertar 
confiança entre as 
partes, poder públi-
co e empresários.

“O programa é 
uma forma inteligen-
te de utilizar as com-
pras públicas para 
desenvolver a parte 
econômica da cidade 

e turbinar as empre-
sas locais e foi isso 
que a gente apresen-
tou. Achei interes-
sante que o prefeito 
de São Paulo, Ricar-
do Nunes, deu um 
foco muito impor-
tante na geração e 
empregos e vejo que 
o Compra Londrina 
cumpre parte des-
se papel, porque as 
empresas que ven-
cem as licitações ge-
ram mais empregos, 
além do pagamento 
dos salários dos fun-
cionários, da renda e 
do recolhimento dos 
impostos, estando 
em consonância com 
as principais preo-
cupações do mo-
mento”, explicou o 
coordenador do Pro-
grama Compra Lon-
drina, da Secretaria 
de Gestão Pública, 
Marcelo Frazão.
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Aporte de R$150 
mil gerará até R$1.8 
milhão em créditos, 
a fim de fomentar 
o desenvolvimen-
to local e regional, 
mediante estímulo à 
ampliação do aces-
so para MEI, micro, 
pequenas e médias 
empresas.

"O empreendedor 
é instrumento de 
transformação. São 
estes que organizam 
e lideram os muitos 
potenciais que esta 
Nação têm. A trans-
formação vem da 
capacidade de liderar 
e construir por meio 
das oportunidades, 
é por isso que esta-
mos, mais uma vez, 
indo também de en-
contro aos empreen-
dedores", registrou 

Prefeito assina termo de colaboração 
entre município e Garantinorte

(Esq.) Fabrício Bianchi, gerente SEBRAE/Londrina; Mari de Sá, vice-prefeita de 
Ibiporã; Rodolfo Zanluchi, presidente da Garantinorte; José Maria Ferreira, 

prefeito de Ibiporã; Rogério Chineze, diretor PraticLeve; Adaueber Rodrigues, 
Secretário Municipal do Trabalho; Sérgio Ozório, consultor SEBRAE

o prefeito José Maria 
Ferreira.

Estiveram pre-
sentes também re-
presentantes das 
agências do SICRE-
DI; SICOOB; CRESOL; 
SEBRAE e da Asso-
ciação Comercial e 
Empresarial de Ibi-
porã (ACEIBI). Arthur 
Abreu, presidente da 
ACEIBI, em discurso, 
registrou sobre a im-
portância do incenti-
vo ao empreendedor 
que tanto sofreu nes-
te período pandêmi-
co, que Ibiporã, por 
meio de iniciativas 
como esta, tem, pou-
co a pouco, propor-
cionado a retomada 
econômica deste mu-
nicípio e consequen-
temente, da região. 

"Todo empresário 

quer progredir, evo-
luir e busca sempre 
oportunidades como 
esta que vemos aqui 
hoje, nesta coopera-
ção entre o municí-
pio e a Garantinorte. 
Minha empresa, hoje 
instalada em Ibipo-
rã, encontrou aqui a 
chance que fez toda 
a diferença, é sobre 
isso que estamos 
falando. Gratos ao 
prefeito José Maria, à 
cidade de Ibiporã que 
abraça o empresário, 
hoje atuamos em 23 
estados da federa-
ção", compartilhou 
o empresário Rogé-
rio Chineze, também 
presente na solenida-
de.

Também neste 
ato solene, a equipe 
da Garantinorte, re-

presentada por seu 
presidente Rodolfo 
Zanluchi agradeceu 
ao município pela 
parceria e confiança 
neste cuidado com o 
empreendedor, enal-

teceu o trabalho pela 
retomada econômica 
por meio da conces-
são de oportunidades 
com atraentes condi-
ções e justos valores. 

Com a presença 

do secretariado des-
ta administração, 
vereadores, empre-
sariado local e insti-
tuições, assinatura 
aconteceu na segun-
da-feira (23).



05 Geral DE  JUNHO DE 2022
EDIÇÃO DE 27/05  A 02

O Centro de Hema-
tologia e Hemoterapia 
do Paraná (Hemepar) 
reforça a urgência pa-
ra a doação de sangue 
no Estado, em especial 
dos tipos O-, O+ e A-. O 
pedido acontece, so-
bretudo, com a aproxi-
mação do inverno e a 
tendência de aumento 
do frio, período onde 
normalmente há uma 
queda na quantidade 
de doadores.

“É muito comum 
observar uma dimi-
nuição do estoque de 
sangue em períodos 
de temperatura mais 
baixa. Além de um 
comportamento mais 
caseiro por parte das 
pessoas, condições 
como resfriado e gripe 
também estão mais 
presentes, o que cria 
um quadro desfavo-
rável para a doação”, 
disse o secretário de 

Foto: José Fernando Ogura/AEN

Com queda nos estoques e baixas temperaturas, 
Hemepar convoca população para doar sangue

Estado da Saúde, Cé-
sar Neves. “Por isso, 
reforçar a importância 
e estimular o desejo 
em doar é fundamen-
tal. Não há substituto 
para o sangue e este 
ato de solidariedade 
é indispensável para 
salvar vidas”.

Os homens podem 
doar sangue a cada 
dois meses, quatro 
vezes ao ano. Já as 
mulheres, a cada três 
meses, numa máxima 
de três doações ao 
ano.

Depois de coletado, 
o sangue é fracionado 
e acontece o proces-
so de separação dos 
hemocomponentes 
(plasma, hemácias, 
plaquetas e crio). Após 
isso, a bolsa fica esto-
cada até o resultado 
dos exames para a 
liberação. Por isso, 
também é importante 

ressaltar a validade da 
doação com antece-
dência, uma vez que, 
após a coleta, o san-
gue pode levar até 48 
horas para ser libera-
do.

O Hemepar é res-
ponsável pela coleta, 
armazenamento, pro-
cessamento, trans-
fusão e distribuição 
de sangue para 384 
hospitais públicos, pri-
vados e filantrópicos 
que atuam em todas 
as regiões do Paraná. 
É uma entidade sem 
fins lucrativos e aten-
de à demanda de for-
necimento de sangue 
e hemoderivados do 
Estado graças às do-
ações dos voluntários.

PARA DOAR

Para doar é neces-
sário ter entre 16 e 69 
anos completos. Me-

nores de idade com au-
torização e presença 
do responsável legal. 
Os doadores maiores 
de 59 anos devem, 
preferencialmente, 
permanecer em casa 
durante a pandemia. 

O doador deve pesar 
no mínimo 51 quilos, 
estar descansado, ali-
mentado e hidratado 
(evitar alimentação 
gordurosa nas quatro 
horas que antecedem 
a doação) e apresen-

tar documento oficial 
com foto (carteira de 
identidade, carteira do 
conselho profissional, 
carteira de trabalho, 
passaporte ou cartei-
ra nacional de habilita-
ção).

ONDE DOAR NA REGIÃO DE LONDRINA:
- O Hemocentro de Londrina (Hospital Universitário), norte 
do Paraná, atende, sobretudo, os municípios de Cambé, 

Ibiporã, Pitangueiras, Rolândia e Tamarana. A unidade fica na 
Rua Claudio Donizeti Cavalliere, número 156, Jardim Aruba.

- IHEL - Instituto de Hematologia de Londrina 
- R. Senados Souza Naves, 667 - Centro
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TUDO O QUE VOCÊ PRECISA PARA

MANUTENÇÃO E

ACABAMENTO
DA SUA CASA

10 anos
com você

(43)�3347-9822
Av.�Serra�da�Esperança,�1.264

Desde 1994 servindo você e sua família!

Destaque da Semana
Foto: Trindade Photography/Edu Graboski/Divulgação/contato@edugraboski.com

Com o objetivo de aju-
dar pessoas em situação 
de vulnerabilidade social, 
o Instituto Sabin realiza, 
até o dia 30 de maio, em 
diversos estados bra-
sileiros, mais uma edição 
da Campanha Solidária. 
Em Londrina a cam-
panha será focada na 
arrecadação de roupas 
e produtos de higiene 
pessoal. As doações 
podem ser entregues 
em qualquer unidade do 
Sabin Medicina Diagnósti-
ca da cidade, exceto nos 
pontos exclusivos para 
testes de Covid-19.

“O propósito do Grupo 
Sabin é inspirar pessoas 
a cuidar de pessoas. Por 

Ação solidária vai arrecadar 
roupas e itens de higiene em 
Londrina

isso, estamos lançan-
do mais uma edição da 
Campanha Solitária, que 
tem como meta ajudar 
aos mais necessitados. 
Essa é uma causa que 
abraçamos anualmente, 
envolvendo não só os 
clientes do Sabin, como 
também todos os nos-
sos mais de 6.500 co-
laboradores, que atuam 
no DF e nos 12 estados 
onde o Grupo Sabin está 
presente”, explica o ger-
ente-executivo do Insti-
tuto Sabin, Gabriel Car-
doso.

As doações recebidas 
serão encaminhadas 
para instituições benefi-
centes que atuam na as-

sistência e acolhimento 
de pessoas em situação 
de rua e de famílias em 
vulnerabilidade social.

Confira os locais de 
arrecadação em Londri-
na:

- Av. Bandeirantes, 
1117 - Vila Ipiranga;  /  - Av. 
Maringá, nº 850 - Vitoria;   
/  - Av. Higienópolis, nº 
810 - Loja 01 e 02 - Cen-
tro  /  

- Av. Ayrton Senna da 
Silva, 500 - Lj: 01. - Gleba 
Fazenda Palhano  /  

- Av. Bandeirantes, 
809 - Jardim Londrilar  /  
- R. Adhemar Pereira de 
Barros, 1199 - Bela Suíça  
/  - Av. Bandeirantes, 126 
- Vila Ipiranga

DE  JUNHO DE 2022
EDIÇÃO DE 27/05  A 02

A modelo de 26 anos, não está para brincadeira. 
Eleita Miss Bumbum Tocantins 2022, ela quer o título 
brasileiro e está disposta inclusive a ficar sozinha no 
período do concurso para não ter distrações. Mãe de 
um menino, ela tem o apoio da família e dos amigos. 
E iniciou uma preparação física especial, que inclui até 
luta, para desfilar o seu melhor shape na final do Miss.

Kasz i l a
Pra ta
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O projeto de lei 
375/2021 do depu-
tado estadual Cobra 
Repórter (PSD), vi-
ce-líder do Governo, 
teve um substitutivo 
e parecer favorável 
na reunião da Co-
missão de Constitui-
ção e Justiça (CCJ) da 
Assembleia Legisla-
tiva do Paraná (Alep) 
realizada na terça-
-feira (24). Ele con-
cede ao município 
de Londrina o título 
de Capital Estadual 
da Agrotecnologia. 
Agora, o projeto se-
gue para a Comis-
são de Ciência, Tec-
nologia, Inovação e 
Ensino Superior. 

“Londrina é des-
taque nos cenários 
estadual e nacional, 
transformou-se no 

Londrina Capital da Agrotecnologia
maior polo de investi-
mentos neste setor de 
agrotecnologia que só 
cresce no Brasil e no 
mundo. A cidade vem 
atraindo indústrias, 
empresas e pessoas 
para o desenvolvimen-
to de oportunidades 
nesta área e receben-
do reconhecimento 
em todos os níveis”, 
afirmou o deputado 
Cobra Repórter.

Uma das “vitrines” 
da ciência, pesquisa 
e tecnologia como 
aliadas para melho-
rar a performance 
do agronegócio, setor 
responsável por cer-
ca de 1/3 do Produto 
Interno Bruto (PIB) do 
Paraná, está em Lon-
drina: a ExpoLondrina. 
Algumas técnicas que 
miram o aumento da 

produtividade com 
redução de custos e 
o desenvolvimento 
sustentável foram 
apresentadas durante 
a 60ª edição da feira, 
que foi realizada do dia 
1º e ao dia 10 de abril, 
no Parque de Exposi-
ções Governador Ney 
Braga. O deputado 
Cobra Repórter acom-
panhou o governador 
Ratinho Junior na visita 
que ele fez à 

feira.  
O deputado esta-

dual Cobra Repórter 
ressalta ainda que, há 
alguns anos, o setor 
de Tecnologia 
da Informação 
e da Comuni-
cação vem se 
d e s t a c a n d o 
em Londrina e 
na região com 
alguns projetos 
premiados na-
cionalmente na 
área da 
a g r o -

tecnologia. Além 
disso, afirma ele, 
Londrina atende inú-
meras startups, 

promovendo o de-
senvolvimento de 
hardware, software, 
sistemas de colhei-
tas inteligentes para 
a agricultura e possui 
ainda o Arranjo Pro-
dutivo Local (APL) de 
tecnologia da infor-
mação, que é uma 
das razões da atra-
ção de empresas 
de tecnologia para a 
região e da promo-

ção de even-
tos.

Aliás, em se tratando de 
Mônica Apor, também já é 

possível adiantar que o seu 
retorno à Rede TV! está muito 

próximo de acontecer.
Entre as novidades que serão 
apresentadas, ela será a nova 

repórter especial do “TV Fama”.
(Mônica Apor/ crédito Instagram) 

A Globo anunciou ontem que promoverá 
uma reorganização em sua programação 
das manhãs. A partir de 4 de julho, “Mais 
Você” e “Encontro” terão seus horários 
de exibição invertidos. A novidade é 
mais uma consequência provocada 
pela saída de Fátima Bernardes da 
grade diária – ela vai para o “The 
Voice”. Patrícia Poeta e Manoel Soares 
comandarão o novo “Encontro”.
(Patricia Poeta/ crédito João Miguel Junior)

No embalo

Mudanças na Globo
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Fone: 3338.1604

Rua Serra da Graciosa, 193
Jd.Bandeirantes - Londrina

BAZAR

TREV

BALCÃO DE NEGÓCIOS

Automóveis/ Serviços

Bazares

Cabeleireiros

Padaria

DE  JUNHO DE 2022
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MAIS QUE UM SITE

VENDAS
É UMA DE MÁQUINA 

Crie Negócios, Conquiste
Clientes, Automatize Processos,
Divulgue e Venda muito mais
com a Plataforma Líder de
Marketing Digital.

ACESSE O SITE E CONHEÇA

plataformamarketingdigital.com.br
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ATAS

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 20 DE ABRIL DE 2022 1. DATA, HORÁRIO 
E LOCAL: Em 20(vinte) de abril de 2022, às 12:00 horas, os membros do Conselho de Administração da CONASA 
INFRAESTRUTURA S.A. (“Companhia”), reuniram-se na Avenida Higienópolis, nº 1601, sala 701 – Edifício Eurocenter, 
Jardim Higienópolis, CEP 86015-010, Londrina, PR. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a Convocação nos 
termos do Estatuto Social da Companhia tendo em vista a presença da totalidade dos Conselheiros, a saber: MARCUS 
VINICIUS BOSSA GRASSANO, MARIO VIEIRA MARCONDES NETO, RICARDO KASSARDJIAN, FRANCISCO 
CARLOS COUTINHO PITELLA, DAVID NEIL PERL, MATAN FRIEDMAN e NAM TRAN THI NGUYEN. 3. MESA: 
Assumiu a presidência o conselheiro MARCUS VINÍCIUS BOSSA GRASSANO, convidando a mim, NALUÊ CRISTINA 
OURIQUE, para secretariar os trabalhos. 4. ORDEM DO DIA: Examinar e deliberar sobre as seguintes matérias: I) Eleição 
da Diretoria da Companhia; II) a constituição e a outorga pela Companhia, da Fiança (conforme abaixo definida), no 
âmbito da 1ª (primeira) emissão, pela Via Brasil BR 163 Concessionária de Rodovias S.A. (“Via Brasil BR 163”), de 
debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em 
série única, no valor total de R$850.000.000,00 (oitocentos e cinquenta milhões de reais) (“Debêntures” e “Emissão”, 
respectivamente), para distribuição pública, nos termos da Instrução nº 400 da Comissão de Valores Mobiliários, de 29 de 
dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”) e nos termos da Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011, 
conforme alterada (“Oferta”), bem como a renúncia expressa a todo e qualquer benefício de ordem, direitos e faculdades 
de exoneração de qualquer natureza previstos nos artigos 333, parágrafo único, 364, 366, 821, 827, 834, 835, 836, 837, 
838 e 839 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Código Civil”) e artigos 130 e 794 da Lei nº 
13.105, de 16 de março de 2015, conforme alterada (“Código de Processo Civil”); III) a constituição e a outorga, pela 
Companhia, da Alienação Fiduciária (conforme abaixo definida), no âmbito da Emissão; IV) a autorização expressa para 
que a diretoria da Companhia e/ou os seus procuradores por esta nomeados pratiquem todos os atos, tomem todas as 
providências e adotem todas as medidas necessárias e/ou convenientes à realização, formalização, efetivação, 
implementação, administração e/ou aperfeiçoamento das deliberações tomadas nesta Reunião do Conselho de 
Administração objetivando a Emissão, a realização da Oferta e a constituição das Garantias (conforme abaixo definidas), 
incluindo, mas não se limitando a (1) negociar e definir os termos e as condições adicionais específicos da Emissão e das 
Garantias; (2) negociar e celebrar todos os documentos relativos à Oferta e às Garantias, incluindo, mas não se limitando, 
(a) ao “Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, 
em Série Única, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, para Distribuição Pública, da Via 
Brasil BR 163 Concessionária de Rodovias S.A.”, a ser celebrado entre a Via Brasil BR 163, a Vórtx Distribuidora de 
Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na qualidade de agente fiduciário representando a comunhão dos titulares das 
Debêntures (“Agente Fiduciário” e “Debenturistas”, respectivamente) e a Companhia, na qualidade de acionista e fiadora 
(“Escritura de Emissão”); (b) ao “Contrato de Coordenação e Distribuição Pública, Sob Regime de Garantia Firme de 
Colocação, da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie 
com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, da Via Brasil BR 163 Concessionária de Rodovias S.A.”, a ser 
celebrado entre a Via Brasil BR 163, a Companhia e as instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de 
valores mobiliários, com a finalidade de coordenar e proceder à Oferta, nos termos da Instrução CVM 400 (“Coordenadores” 
e “Contrato de Distribuição”, respectivamente); (c) ao “Instrumento Particular de Constituição de Garantia de Alienação 
Fiduciária de Ações e Outras Avenças”, a ser celebrado entre o Agente Fiduciário, a Companhia e a Via Brasil BR 163, na 
qualidade de interveniente anuente (“Contrato de Alienação Fiduciária”); bem como (d) os eventuais aditamentos aos 
instrumentos acima mencionados e todos e quaisquer outros documentos a eles acessórios, correlatos e necessários 
para a devida formalização e efetivação da Emissão, da Oferta e das Garantias; V) Sujeição de proposta de Aumento do 
Capital Social da Companhia à assembleia de acionistas; VI) Aprovação a execução dos contratos de mútuo realizados 
com os acionistas minoritários da Via Brasil BR 163 Concessionaria de Rodovias S.A.; VII) Aprovação da proposta de 
aquisição das ações detidas pela ELLO Serviços, Obras E Participações Ltda. na SANEMA – Saneamento de Maceió 
Ltda.; VIII) a constituição e a outorga, pela Companhia, da Alienação Fiduciária/garantia em eventual operação de 
captação de recurso da SANEMA – Saneamento de Maceió Ltda.; IX) Acompanhamento das melhorias de Compliance e 
EHS, ações 1º trimestre; X) Aprovação dos Contratos de Contragarantia firmados pela Diretoria da Companhia na 
condição de interveniente coobrigada; XI) Outros assuntos de interesse da Companhia. 5. DELIBERAÇÕES: Aberta a 
reunião, após a leitura dos documentos mencionados e atendendo ao disposto no Estatuto Social da companhia, os 
membros do Conselho de Administração deliberaram por unanimidade, sem quaisquer restrições e/ou ressalvas, o quanto 
segue: I) Foram eleitos os Diretores da Companhia para o mandato 2022/2023 (16/05/2022 a 15/05/2023), para o cargo 
de Diretor Presidente: MARIO VIEIRA MARCONDES NETO, para cumular os cargos de Diretor Administrativo Financeiro 
e de Diretor de Relações com os investidores CLÁUDIO ROBERTO DE LEONI RAMOS e para o cargo de Diretor de 
Engenharia e Operações RICARDO SALLES DE OLIVEIRA BARRA. Os Diretores eleitos assinaram nesta data os 
respectivos Termos de Posse referentes ao mandato 2022/2023, Anexo I desta Ata, declarando não estarem incursos em 
quaisquer penalidades previstas em lei que os impeçam de exercer suas funções na sociedade, nos termos dos artigos 
146 e 147 da lei 6.404/76; II) aprovar a constituição e a outorga, pela Companhia, de garantia fidejussória na forma de 
fiança, no âmbito da Emissão, mediante a celebração da Escritura de Emissão (“Fiança”). Mediante a outorga da Fiança, 
a Companhia obrigar-se-á, ou seus sucessores obrigar-se-ão, a qualquer título, e em caráter irrevogável e irretratável, 
como fiadora e principal pagadora, solidariamente responsável com a Via Brasil BR163, em conformidade com o artigo 
818 do Código Civil, pelo integral, fiel e pontual cumprimento de todas as obrigações, principais e/ou acessórias, presentes 
e/ou futuras assumidas pela Via Brasil BR163 perante os Debenturistas, no âmbito da Emissão, incluindo, sem limitação, 
o Valor Nominal Unitário Atualizado (ou saldo do Valor Nominal Unitário Atualizado, conforme o caso), os respectivos 
Juros Remuneratórios, os Encargos Moratórios (conforme a serem definidos na Escritura de Emissão), honorários do 
Agente Fiduciário, todos os custos e despesas incluindo, quando houver, gastos com honorários advocatícios, depósitos, 
custas, taxas judiciais, verbas indenizatórias e tributos incorridos pelo Agente Fiduciário na salvaguarda dos direitos dos 
Debenturistas (“Obrigações Garantidas”), renunciando expressamente a todo e qualquer benefício de ordem, direitos e 
faculdades de exoneração de qualquer natureza previstos nos artigos 333, parágrafo único, 364, 366, 821, 827, 834, 835, 
836, 837, 838 e 839 do Código Civil e artigos 130 e 794 do Código de Processo Civil; III) aprovar, mediante autorização 
da Agência Nacional de Transportes Terrestre (ANTT), a constituição e a outorga de alienação fiduciária, pela Companhia, 
no âmbito da Emissão, em garantia do integral, fiel e pontual cumprimento das Obrigações Garantidas, em caráter 
irrevogável e irretratável, nos termos do parágrafo 3º do artigo 66-B da Lei nº 4.728, de 14 de julho e 1965, conforme 
alterada, das disposições dos artigos 40, 100 e 113 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei 
das Sociedades Por Ações”) e, no que for aplicável, dos artigos 1.361 e seguintes do Código Civil, da propriedade 
fiduciária, da posse indireta e do domínio resolúvel (“Alienação Fiduciária” e, em conjunto com a Fiança, as “Garantias”): 
(a) da totalidade das ações ordinárias de emissão da Via Brasil BR 163 detidas pela Companhia (“Ações Alienadas”), 
incluindo eventuais ações de emissão da Via Brasil BR 163 que sejam subscritas, integralizadas, recebidas, conferidas, 
compradas ou de outra forma adquiridas (direta ou indiretamente) pela Companhia ou que venham a ser entregues à 
Companhia (incluindo, sem limitação, ações ordinárias, preferenciais ou de quaisquer classes, existentes ou que venham 
a ser emitidas), bem como quaisquer ações derivadas das Ações Alienadas após a data de assinatura da Escritura de 
Emissão, incluindo, sem limitar, quaisquer ações recebidas, conferidas e/ou adquiridas (direta ou indiretamente) por meio 
de fusão, cisão, incorporação, permuta, substituição, divisão, reorganização societária, desdobramento, grupamento ou 
bonificação, capitalização de lucros ou reservas, e o direito e/ou opção de subscrição de novas ações representativas do 
capital da Via Brasil BR 163, bônus de subscrição, debêntures conversíveis, partes beneficiárias, certificados, títulos ou 
outros valores mobiliários conversíveis em ações, relacionados à participação societária no capital social da Via Brasil BR 
163 ou de qualquer outra forma, bem como as ações derivadas de conversão de mútuo, observado o disposto na Escritura 
de Emissão (“Ações Adicionais” e, em conjunto com as Ações Alienadas, “Ações”); (b) de todos os dividendos (em dinheiro 
ou mediante distribuição de novas ações), lucros, frutos, bonificações, direitos, juros sobre capital próprio, distribuições e 
demais valores atribuídos, declarados e ainda não pagos ou a serem declarados, recebidos ou a serem recebidos ou de 
qualquer outra forma distribuídos e/ou atribuídos em decorrência das Ações Alienadas, inclusive mediante a permuta, 
venda ou qualquer outra forma de disposição ou alienação das Ações Alienadas, nestes casos, desde que autorizados 
nos termos da Escritura de Emissão e do Contrato de Alienação Fiduciária, conforme o caso, e quaisquer bens, valores 
mobiliários ou títulos nos quais as Ações Alienadas sejam convertidas (incluindo quaisquer depósitos, títulos ou valores 
mobiliários), assim como todas as outras quantias pagas ou a serem pagas em decorrência de, ou relacionadas à, 
quaisquer das Ações Alienadas (“Direitos e Rendimentos das Ações”); e (c) da totalidade dos direitos, privilégios, 
preferências e prerrogativas relacionados às Ações e aos Direitos e Rendimentos das Ações, bem como toda e qualquer 
receita, multa de mora, penalidade e/ou indenização devidas com relação a tais Ações e aos Direitos e Rendimentos das 
Ações. Os demais termos e condições da Alienação Fiduciária estarão previstos no Contrato de Alienação Fiduciária; IV) 
autorizar, expressamente, a diretoria da Companhia e/ou os procuradores por esta nomeados a praticar todos os atos, 
tomar todas as providências e adotar todas as medidas necessárias e/ou convenientes à realização, formalização, 
efetivação, implementação, administração e/ou aperfeiçoamento das deliberações aqui consubstanciadas objetivando a 
Emissão, a realização da Oferta e a constituição das Garantias, incluindo, mas não se limitando a (1) negociar e definir os 
termos e as condições adicionais específicos da Emissão e das Garantias; (2) negociar e celebrar todos os documentos 
relativos à Oferta e às Garantias, incluindo, mas não se limitando, (a) à Escritura de Emissão; (b) ao Contrato de 
Distribuição; (c) ao Contrato de Alienação Fiduciária; bem como, (d) os eventuais aditamentos aos instrumentos acima 
mencionados e todos e quaisquer outros documentos a eles acessórios, correlatos e necessários para a devida 
formalização e efetivação da Emissão, da Oferta e das Garantias; V) aprovar a ratificação de todos os atos já praticados 
pela diretoria da Companhia e/ou por seus procuradores relacionados ao cumprimento das deliberações acima tomadas; 
VI) recomendaram a apresentação à assembleia de acionistas de proposta de emissão de 2.089.115 (duas milhões, 
oitenta e nove mil e cento e quinze) novas ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, de emissão da Companhia, 
com preço de emissão de R$ 4,36 (quatro Reais e trinta e seis centavos) por ação, e total de R$ 9.108,541,40 (nove 
milhões, cento e oito mil, quinhentos e quarenta e um reais e quarenta centavos), determinado com base no disposto no 
inciso I do §1º do Art. 170 da Lei das S.A. a serem subscritas e integralizadas exclusivamente pela acionista U2S 
PARTICIPAÇÕES LTDA. Caso aprovado o aumento de capital proposto, o capital social da Companhia passará para R$ 
377.683.866,52 (trezentos e setenta e sete milhões, seiscentos e oitenta e três mil, oitocentos e sessenta e seis reais e 
cinquenta e dois centavos), dividido em 278.589.901(duzentas e setenta e oito milhões, quinhentas e oitenta e nove mil e 
novecentas e uma) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal; VII) Aprovaram a execução dos contratos de 
mútuo inadimplidos pelas acionistas minoritárias da Via Brasil BR 163 Concessionaria de Rodovias S.A. ficando a 
Diretoria da Companhia autorizada a tomar todas as medidas judiciais e extrajudiciais necessárias para a execução e 
transferência das ações dadas em garantia; VIII) Aprovaram a proposta apresentada pela Diretoria da Companhia para a 
aquisição das ações detidas pela ELLO Serviços, Obras e Participações Ltda. na SANEMA – Saneamento de Maceió 
Ltda.; IX) aprovaram a constituição e a outorga, pela Companhia, de Alienação Fiduciária/Garantia em eventual operação 
de crédito da SANEMA – Saneamento de Maceió Ltda. conforme proposta de aquisição das ações detidas pela ELLO 
Serviços, Obras e Participações Ltda.; X) Foram apresentadas e aprovadas as ações de melhorias do Programa de 
Compliance e EHS realizadas pela Companhia no 1º Trimestre de 2022; e XI) Aprovaram e ratificaram a assinatura do 
Contrato de Contragarantia Nº 000652/2022 firmado em pela Companhia na condição de interveniente coobrigada em 22 
de fevereiro de 2022, do Contrato de Contragarantia Nº 000720/2022 firmado pela Companhia na condição de 
interveniente coobrigada em 25 de fevereiro de 2022 e do Contrato de Contragarantia Nº 000528/2021 firmado em pela 
Companhia na condição de interveniente coobrigada em 20 de maio de 2021. 6. ENCERRAMENTO: Oferecida a palavra 
a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo 
tempo necessário à lavratura desta ata em forma de sumário, conforme faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das 
Sociedades por Ações, e sua impressão em lote de folhas soltas, a qual após ter sido reaberta a sessão, foi lida, achada 
conforme, aprovada e assinada pelos presentes. Conselheiros: MARCUS VINÍCIUS BOSSA GRASSANO, MARIO 
VIEIRA MARCONDES NETO, RICARDO KASSARDJIAN, FRANCISCO CARLOS COUTINHO PITELLA, DAVID NEIL 
PERL, MATAN FRIEDMAN e NAM TRAN THI NGUYEN. A presente é cópia fiel extraída da ata original. Londrina, 20 de 
abril de 2022. Mesa: MARCUS VINÍCIUS BOSSA GRASSANO (PRESIDENTE) e NALUÊ CRISTINA OURIQUE 
(SECRETÁRIA). Este documento foi registrado na Junta Comercial do Paraná sob o nº 20222984988 em 13/05/2022. 
Código de Verificação 12206135978. 

AVISOS

SÚMULAS

LEILÕES

CLASSIFICADOS

MURILO PEREIRA GUAZELI EIRELI, inscrito(a) no 
CNPJ sob nº14.554.514/0001-01, solicita o compare-
cimento do(a) Senhor(a) MAURO HENRIQUE MANSA-
NO ROMERO, portador(a) da CTPS nº 6335110, série 
0040, o estabelecimento desta Empresa, no prazo 
de 01 (um) dia útil, até a data 30/05/2022, para tra-
tar de assuntos de seu interesse.

Londrina, 27 de maio de 2022.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA 
AMBIENTAL SIMPLIFICADA

CLARO S.A, CNPJ: 40.432.544/0224-69, torna público que irá 
requerer a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Londrina 
Renovação Licença de Operação de Estação Rádio Base (ERB) e 
micro-ondas implantada na Rua Moreira Cabral, 82 Jd. Londrilar 
CEP:86010-710 86020-080. ID PRLDA61.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO 
DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

AUTO POSTO AMOREIRA LTDA, torna público que recebeu do 
IAT a Renovação de Licença de Operação, Nº 2692204-R2, val. 
09/05/2028 para o comércio varejista de combustíveis para veícu-
los automotores, instalado à Avenida Antônio Francischini, nº 996, 
Centro, São Sebastião da Amoreira /PR (PERETTI).

Hasta Pública nº 2/2022-PRESIDENTE PRUDENTE LEILÃO 
DIA 20/06/2022 12:30H
Proc.: 0019900-40.2008.5.15.0100 Matrs. 9588, 9602, 9603 
– 3 lotes de terreno 300,10 m² no Jd. Sta Maria
Info: www.3torresleiloes.com.br (16) 3629 6203 Marcos 
Roberto Torres Leiloeiro Oficial

ANUNCIO GRATUITO
Faça seu anúncio gratuito nos classi-
ficados do Jornal União.  É muito fácil, 
envie por mensagem seu texto de até 
3 linhas para o email: classificados@
jornaluniao.com.br ou se preferir envie 
por WhatsApp: (43) 3327-3242

CELTA 2013
Vende-se Celta LT 2013 Branco Comple-
to, Ar Condicionado, Vidro Elétrico, Tra-
va Eletrica, Direção hiráulica, Alarme. 
Único dono com. Carro revisado. Preço 
R$ 28.500. Fone: (43) 99992-1020

PRECISA-SE DE BARBEIRO
Precisa-se de Barbeiro para início 
imediato. Interessados fazer contato 
pelo whats (43) 99141-8734 ou pes-
soalmente na Rua Serra da Graciosa, 
175 - Jd. Bandeirantes - Londrina/PR

MASSAGISTA
Para dores, estresse, falta de sono, can-
saço. Atendo em domicílio com horário 
marcado. Agende uma avaliação e viva 
melhor. Telefone: 43 9 9945-6886

BARBEIRO
Corto cabelos e faço barbas em domi-
cílio. Pessoas idosas, acamadas, im-
possibilitadas de ir a um salão. Agende 
horário pelo WhatsApp: 43 9945-6886

VENDE-SE APARTAMENTO
Três quartos, sala, copa, cozinha, la-
vanderia. Tudo novo. Parque Jamaica. 
Somente valor do financiamento que 
e 145 mil. Banco do Brasil. Faço con-
trato de gaveta. Interessados ligar no 
Fone: (43) 98810-3595

VENDO APARTAMENTO ÁREA
CENTRAL DE LONDRINA

3 quartos, sala, cozinha, 2 banheiros 
(não é suíte) e lavanderia. 73 m². 3°an-
dar, arejado, janelas com grade e tela. 
Piso laminado, barrado de gesso na 
sala e nos quartos. Garagem cober-
ta. Condomínio com bancos e mesas, 
churrasqueiras com banheiros e uma 
quadra de esportes. Poço artesiano. 
Não paga taxa de água da Sanepar. 
Rua São Vicente, 618. R$ 280 mil - 
direto com o proprietário. Iptu 2022 
quitado. Tratar (43) 99861 7554 ou 
zap 99997 2583

TERRENO
Vendo terreno no Jardim Universida-
de, Com 254m2, escriturado, com 
água, luz e esgoto.Valor: R$90Mil. In-
teressados Ligar para  43 3348-1357 
ou 43 98409-9553.
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Ingredientes

- 500 g de couve 
manteiga; - 300 g de 
bacon picadinho; - 1 
cebola; - 1 dente de 
alho

Modo de preparo

Corte a couve em tiri-
nhas.
Coloque em uma pa-
nela 2 colheres de 
óleo, frite a cebola res-
tante e depois o alho 
restante.
Frite o bacon e o adi-
cione, sempre mexen-
do para não queimar.

Ingredientes

- 1 orelha de porco 
cortada em pedaços 
pequenos; - 2 pés de 
porco cortados em 
pedaços pequenos; - 
1/2 kg de carne-seca 
cortada em pedaços 
pequenos; - 1/2 kg 
de costela de porco 
cortada em pedaços 
pequenos; - 1/2 kg de 
feijão preto; - 2 colhe-
res de sopa de óleo; - 
1 cebola picada; - 300 
g de lingüiça calabre-
sa de porco cortados 
em fatias grossas; 
- 300 g de lingüiça 
de paio cortada em 
fatias grossas; - 400 
g de lombo de por-

Ingredientes

- 4 folhas de couve 
manteiga; - 1 colher 
de sopa de manteiga; 
- 4 fatias de bacon em 
cubos; - 1/2 linguiça 
calabresa em rode-
las; - 2 ovos cozidos 
picados; - 1 pacote de 
farofa pronta; - 1 cal-
do de carne.

Modo de 
preparo

Cozinhe ou frite os 
ovos e corte-os pica-
dinhos.
Em uma frigideira ou 
panela, coloque o ba-

Feijoada completa

co sem osso cortado 
em cubos; - 1 laranja 
média sem casca; - 2 
cubos de caldo de ba-
con; - 2 litros de água 
fervente.

Modo de preparo

O preparo de sua fei-
joada começa um dia 
antes. Por isso, co-
loque de molho em 
água fria a orelha e os 
pés do porco.
Nesse mesmo dia, em 
uma tigela à parte, 
coloque também de 
molho a costelinha e a 
carne-seca, para des-
salgá-las. Você deve 
trocar essa água por 
a p rox i m a d a m e n te 

quatro vezes.
No outro dia, coloque 
o feijão de molho e 
reserve (aproximada-
mente por 1 hora).
Escorra as carnes que 
estavam de molho e 
coloque-as para cozi-
nhar em uma panela 
de pressão, com água, 
por 15 minutos, a par-
tir da pressão.
Com cuidado, abra a 
panela, escorra as car-
nes e reserve.
Na mesma panela de 
pressão aqueça o óleo 
ou azeite (se preferir) e 
doure a cebola.
Coloque a lingüiça e 
o paio em rodelas, o 
lombo e refogue por 3 
minutos.

Junte o feijão escorri-
do, as carnes pré-cozi-
das e a laranja.
Coloque os cubos de 
bacon e água fervente.
Feche a panela e co-
zinhe por 15 minutos 
(contados a partir da 
pressão).
Retire a laranja e dei-

xe cozinhar em fogo 
baixo (com a panela 
aberta, parcialmente 
tampada) por 30 mi-
nutos ou até engros-
sar o caldo do feijão.
Retire e sirva com os 
acompanhamentos.
Dica adicional: Pa-
ra sua feijoada ficar 

mais completa ainda, 
você pode usar língua 
de porco defumada, 
joelho de porco e ou-
tros cortes, desde que 
os deixe de molho no 
mesmo processo da 
costelinha (trocando a 
água).
(www.consul.com.br)

Farofa para feijoada

con e a calabresa pa-
ra dourar.
Acrescente a mantei-
ga e deixe derreter.
Coloque a couve e 
mexa tudo.
Coloque o caldo e dei-
xe dissolver entre os 
ingredientes.
Coloque os ovos e 
misture bem até ficar 

homogêneo.
Apague o fogo e colo-
que a farofa.
Misture todos os in-
gredientes.
Sirva quando sua fei-
joada estiver pronta.
Dica adicional: você 
pode usar farinha de 
mandioca torrada pa-
ra fazer sua farofa.

Couve para feijoada

Junte a couve e mexa 
para misturar bem to-
dos os ingredientes.
Acrescente o sal e dei-
xe cozinhar na água 
por 2 minutos.
Mexa continuamente 

para que as tirinhas 
de couve não grudem 
umas nas outras.
Sirva quando estiver 
quase sequinho e bem 
refogado, junto com 
sua feijoada.
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O deputado estadual 
Marcio Pacheco (Repu-
blicanos) entregou, no 
último dia 17 durante 
sessão da Assembleia 
Legislativa do Paraná 
(Alep), a Menção Hon-
rosa ao atleta Assyrio 
José Reinaldo Dias, de 
Sertanópolis, Cam-
peão da Final Nacional 
da Copa Wrangler Ekip 
Rozeta de montaria em 
touros, etapa Londrina. 

Na ocasião também 
foram homenageadas 
as atletas de Sertanó-
polis Laura Felizardo 
da Silva e Ana Laura 
Zanoni Rizzato, respec-
tivamente Campeã e 
terceiro lugar da prova 
de 3 Tambores da Expo-
Londrina 2022. 

“A Assembleia Le-
gislativa do Paraná tem 
esse papel, destacar 
os grandes nomes do 
nosso estado. Temos 
aqui um grande atle-
ta da Copa de Rodeios. 
As vitórias do Assyrio 

A atleta da equipe 
Londrina/FEL/IPEC, 
Tatiane Raquel Silva, 
faturou a medalha de 
bronze na prova dos 
3000 metros com 
obstáculos no Cam-
peonato Ibero-Ame-
ricano de Atletismo 
no sábado (21/5). Ta-
tiane cravou 9:42.06, 
a melhor marca dela 
na temporada. A ar-
gentina Belen Casseta 
venceu com 9:29.60, 
recorde do campeo-
nato. A espanhola Ire-
ne Sanchez ficou com 
a prata, com 9:37.08. 
A catarinense Simone 
Ponte Ferraz termi-
nou em quarto lugar, 
com 9:45.11.

No arremesso do 
peso, a atleta Lívia 
Avancini, também da 
equipe Londrina/FEL/
IPEC, ficou com a sex-
ta colocação. 

As atletas per-
manecem na Europa, 

Tatiane Raquel leva bronze no 
Ibero-Americano de Atletismo

participando de com-
petições até dia 20 de 
junho, quando retor-
nam para o Brasil para 
participarem do Troféu 
Brasil de Atletismo.

O técnico da equipe 
Londr ina/FEL/IPEC,-
Gilberto Miranda, co-
memorou o desempe-
nho de suas atletas na 
competição disputada 
na Espanha. “As atle-
tas fizeram uma ótima 
competição. O evento 
teve a participação de 
diversos atletas que 
hoje estão entre as 
melhores do mundo. O 
desempenho também 
é importante para o 
ranking mundial”, pon-
tuou Miranda. 

O campeonato reu-
niu países ibero-ameri-
canos, mais Andorra e 
africanos, onde a língua 
oficial é o espanhol ou o 
português. A competi-
ção é importante para a 
preparação dos atletas 

brasileiros ao Mundial 
de Atletismo de Euge-
ne (EUA), de 15 a 24 de 
julho.

O Projeto Londrina 
Atletismo conta com 
incentivo da Copel e 
Governo do Paraná, 
através do programa 
Proesporte, e tem pa-
trocínio da Prefeitura 
de Londrina e Funda-
ção de Esportes de 
Londrina (FEL), atra-
vés do Fundo Especial 
de Incentivo a Proje-
tos Esportivos (Feipe), 
Instituto Paranaense 
de Esporte e Cultura 
(IPEC) e Colégio Ética; 
e parceria da Univer-
sidade Estadual de 
Londrina (UEL), Maxi-
mus Assistencial, Ivot 
Ortopedia, Ômega 
Diagnósticos, Espaço 
Saúde Integral Lon-
drina, Uno Psicologia 
do Esporte, Centro do 
Coração e Academia 
AS Fitness.

Tatiane Raquel com a espanhola Irene Sanchez 
e com a argentina Belen Casseta

Atletas de Sertanópolis são 
homenageados na ALEP

Foto: Soares Netto

e das meninas Laura e 
Ana elevam e muito a 
estima dos cidadãos de 
Sertanópolis. Espera-
mos outras grandes co-
locações, em Barretos 
e até mesmo nos cam-
peonatos internacionais 
como os realizados nos 
Estados Unidos”, salien-
ta o Deputado Estadual 
Marcio Pacheco.

Assyrio começou a 
competir profissional-
mente com 16 anos, 
desde jovem coleciona 
diversos campeonatos, 
dentre eles, Campeão 
de Londrina, Campeão 
de Sertanópolis-PR, 
Campeão de Parana-
guá-PR, Campeão de 
Caçador SC e Campeão 
de Cordilheira Alta-SC. 
A etapa da 60° Expo-
sição Agropecuária de 
Londrina foi a primeira 
Etapa oficial que As-
syrio José Reinaldo dos 
Reis participou e ga-
nhou.

“Estou muito con-

tente, é um privilégio 
estar aqui hoje. Tenho 
muito que agradecer a 
Deus, estou em uma fa-
se boa, estou me recu-
perando de uma lesão 
e continuarei represen-
tando a minha cidade 
com orgulho”, conta o 
atleta

Ana Ruth Secco, pre-
feita de Sertanópolis 
agradeceu o reconhe-
cimento dos atletas da 
cidade pela ALEP. “ Para 
nós é uma honra ter o 
campeão desse evento 
de Londrina, e da ex-
celente colocação das 
meninas na prova de 
tambor. Para a cidade 
essa conquista é mui-
to expressiva”, relata a 
prefeita.

Além do atleta e de 
sua mãe, participaram 
do evento a prefeita de 
Sertanópolis Ana Ruth 
Secco (PSB) e o verea-
dor Sidney Rogerio Ri-
beiro (PTB), conhecido 
como Katuaba.
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Por: Guilherme Lima
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Um casal de namora-
dos estavam namo-
rando bem à vontade. 
De repente, a menina 
pediu para o namora-
do:
- Diga no meu ouvido 
algo que me deixe lou-
quinha.
Então, ele disse:
- Você está gorda!

- Amor, me diga algo 
doce.

- Brigadeiro.
- Não, algo bonito.
- Cachorrinhos.
- Não! Diga algo sexy!
- A vizinha.

A mulher acorda no 
meio da noite e percebe 
que seu marido, Apare-
cido não está na cama. 
Ela coloca o robe, desce 
as escadas procuran-
do por ele, e o encontra 
sentado à mesa da co-

zinha, com uma xícara 
de chocolate quente na 
frente. Cido parece ter 
pensamentos profun-
dos, apenas olhando pa-
ra a parede. Ela observa 
como ele enxuga uma 
lágrima de seus olhos.
- Qual é o problema, que-
rido? Por que você está 
aqui esta hora da noite? 
- Ela sussurra ao entra 
na sala.
Cido olha para cima de 

sua bebida:
- É o 20º aniversário do 
dia em que nos conhece-
mos.
Ela não consegue acre-
ditar que ele se lembra e 
começa a chorar. E Cido 
continua:
- Você se lembra, há 20 
anos, quando começa-
mos a namorar? Eu tinha 
18 anos e você só 15, - 
disse ele solenemente.
Mais uma vez, a mulher 
é tocada até às lágrimas 
pensando que seu ma-
rido é tão carinhoso e 
sensível.
- Sim, eu lembro, - ela 
responde.
Cido faz uma pausa. As 
palavras não vinham fa-
cilmente.
- Você se lembra quan-
do o seu pai nos pegou 
no banco de trás do meu 
carro?
- Sim, eu me lembro, - 
disse a mulher, em uma 
cadeira ao lado dele.
Cido continuou.
- Você se lembra quando 
ele empurrou a arma na 
minha cara e disse: "Ou 
você se casa com a mi-
nha filha ou eu vou ter 
certeza de que você vai 
passar os próximos 20 
anos na prisão?"
- Lembro também, - ela 
respondeu bem baixi-
nho.
Cido suspirou enquanto 
limpava outra lágrima 
de seu rosto e disse:
- Pois é, eu teria saído ho-
je!

Marcelinho era tão hipo-
condríaco, mas tão hipo-
condríaco que numa das 
incontáveis consultas 
do médico, foi logo per-
guntando, com extrema 
preocupação:
— Doutor eu acho que eu 
estou doente...
— Que novidade... — re-

truca o médico — o que 
foi desta vez, Marcelinho?
— Bem, é que eu descobri 
que há mais ou menos 
dois anos minha mulher 
está me traindo e...
— Ei, eu acho que você de-
veria então procurar um 
advogado, um consultor 
matrimonial e não um 
médico!
— Calma doutor, deixa eu 
terminar: é que ela me 
trai há dois anos e até 
hoje não me nasceu ne-
nhum chifre! Será que é 
problema de cálcio?

Eliseu viciado em traba-
lho chega em casa um 
pouco mais cedo e pega 
a mulher na cama com 
outro. Furioso, Eliseu 
pega o revólver, encos-
ta na cabeça do sujeito, 
quando este o interrom-
pe:
— Por favor, senhor. Eu 
não tive culpa nenhuma! 
Eu sou apenas um men-
digo e a sua mulher levou 
demasiadamente a sério 
o que eu lhe disse.
— E o que foi que você dis-
se a ela?
— "A senhora poderia me 
dar alguma coisa que 
o seu marido não usa 
mais?"

A velhinha esposa do 
Paulo pergunta para o 
mesmo que esta inter-
nado e moribundo:
— Meu bem, depois de 
quarenta anos de casa-
do, me satisfaça uma 
curiosidade, você já me 
traiu alguma vez?
— Sim, querida! Uma 
única vez! Lembra-se 
quando eu trabalhava 
na Cacique e tinha uma 
secretária chamada Mar-
garida?
— Sim, me lembro, Paulo!
— Pois é, aquele corpo já 
foi todinho meu!

E após alguns segundos, 
Paulo pergunta:
— E você minha véia, já 
me traiu?
— Sim, meu bem! Mas, foi 
uma uma única vez, Pau-
lo! Lembra-se quando a 
gente morava na Vila No-
va, em frente ao Corpo de 
Bombeiros?
— Sim, me lembro!
— Pois é, aquele Corpo já 
foi todinho meu!

Dirceu volta para casa, 
depois de horas com-
batendo o fogo, doido 
para fazer amor com a 
esposa. 
Tudo encontra-se na 
mais completa escu-
ridão e a esposa está 
choramingando na ca-
ma, reclamando de dor 
de cabeça. Tira o unifor-
me no escuro mesmo, 
fazendo carinhos na 
mulher.
— Não, querido, hoje 
não. Estou para morrer 
de dor de cabeça. Nem 
acenda a luz, que qual-
quer luzinha me irrita.
— Então, querida, vou 
pegar um remedinho na 
sala.
— Nãão, amor. Não me 
acenda nenhuma luz, 
por favor. Vá até a far-
mácia do seu Zé e com-
pra um remédio pra 
mim, vá.
Dirceu, assustado, ves-
te-se no escuro mesmo 
e corre para a farmácia:
— Seu Zé, me vê um re-
médio para dor de cabe-
ça, urgentemente, que 
minha mulher está para 
morrer, gemendo na ca-
ma.
— Tudo bem, Dirceu, 
mas me responda uma 
coisa: você não é bom-
beiro?
— Sou, e daí?
— O que tá fazendo vesti-
do de guarda?

Desde 1994 servindo você e sua família!

Ibiporã Cambé

05 cidades DE AGOSTO DE 2021
EDIÇÃO DE 20 A 26

No último dia 13, o 
prefeito José Maria, 
junto ao secretário de 
Educação, Antonio Pra-
ta Neto, assinaram o 
Termo de Fomento com 
a Fundação de Apoio 
ao Desenvolvimento da 
Universidade Estadual 
de Londrina (FAUEL), 
para implementação de 
uma escola bilíngue em 
Ibiporã.

Estavam presentes 
também a vice-prefeita 
Maricélia de Sá, a direto-
ra-presidente da FAUEL, 
professora Graça Maria 
Simões Luz, a assesso-
ra de projetos da FAUEL, 
Mariele Cestari, a coor-
denadora do projeto e 
mestranda em Educa-
ção, professora Vivian 
Saviolli, a professora da 
Universidade Estadual 
de Londrina, Dra. Miche-
le El Kadri, o professor 
colaborador da Univer-

Prefeito José Maria e diretora-presidente da 
FAUEL, profª Graça Maria Simões Luz assinam o 

Termo de Fomento

Administração municipal assina 
termo de fomento com FAUEL

A cidade de Cambé, por meio da Secre-
taria de Esportes, vai receber o projeto de 
mini-handebol da Confederação Brasileira 
de Handebol (CBHb). Segundo informações 
da CBHb, o mini-handebol é uma atividade 
de iniciação aos princípios da modalidade e 
é destinado à crianças de 6 a 11 anos. Cam-
bé e Londrina são as únicas cidades da re-
gião contempladas com o projeto.

Juliano Melo, professor de educação 
física e técnico das equipes femininas de 
handebol da Secretaria de Educação, expli-
ca que a CBHb disponibiliza materiais de di-
vulgação e de treino aos municípios. “Esse 
é um projeto muito importante e que nos co-
loca no cenário nacional do esporte”, come-
mora. De acordo com ele, a Secretaria de 
Esportes ainda estuda, junto à Secretaria 
de Educação, como vai ser feita a inserção 
do mini-handebol nas escolas do município. 
“Nós já contamos com festivas de mini-han-
debol com a presença de quase todas as es-
colas do município”, pontua. Segundo o pro-
fessor, a administração municipal também 
fornece cursos de capacitação aos profes-
sores da rede.

Juliano Melo ressalta que a cidade tam-
bém conta com escolinhas de treinamento, 
que dão continuidade no esporte para as 
crianças que se interessarem. “Essas escoli-
nhas têm turmas que vão até a idade adulta, 
que participam de festivais, campeonatos e 
jogos amistosos, além das competições re-
gionais e estaduais”, detalha.

O professor também destaca a impor-
tância de incentivar a prática de esportes 
entre as crianças. “Criar o hábito saudável 
da prática de atividades físicas e do esporte 
é fundamental, visto que o índice de obesida-
de está aumentando. Além disso, o esporte 
também promove a socialização das crian-
ças”, conclui.

Cambé
recebe projeto de 

mini-handebol

sidade, Ms. ATef El Ka-
dri, as diretoras pedagó-
gica e administrativa da 
Secretaria de Educação, 
Josilaine Amancio e Ma-
rianna Reghin, a coorde-
nadora de língua inglesa 
da rede de ensino muni-
cipal, Luciana Bressan e 
a auxiliar administrati-
va Fernanda Paes, que 
intermediou a parceria 
entre FAUEL e adminis-
tração municipal. 

Com valor de R$ 
250.000,00, o ter-
mo foi desenvolvido 
nos termos da Lei nº 
13.019/2014, que regu-
lamenta as parcerias 
entre as Organizações 
da Sociedade Civil e a 
Administração Pública. 
Uma vez firmada a par-
ceria, o município imple-
mentará a primeira es-
cola bilíngue do Paraná, 
sendo mais uma inicia-
tiva pioneira da gestão, 

possibilitando aos ibipo-
raenses o acesso a um 
formato de educação 
que, atualmente está in-
serido apenas no ensino 
privado.

Na ocasião, o prefei-
to José Maria ressaltou 
a importância de olhar 
a educação como um 
dos pilares de desenvol-
vimento das crianças. 
Além disso, deve-se le-
var em conta a relevân-
cia do aprendizado de 
um segundo idioma, que 
irá proporcionar maio-
res chances futuras no 
mercado de trabalho.

Considerando tam-
bém a infância como o 
período mais proveito-
so para se aprender e 
guardar informações, a 
introdução de uma nova 
língua, desde os anos 
iniciais, irá trazer ainda 
mais benefícios para os 
alunos da rede muni-
cipal. Dessa forma, no 
primeiro ano de proje-
to, serão contemplados 
50 professores e até 
250 alunos do Berçário 
I, Berçário II, Maternal, 
Pré I, Pré II, 1º e 2º ano 
do ensino fundamental.

O trabalho será re-
alizado por uma equi-
pe multidisciplinar da 
FAUEL, coordenada pe-
la professora Ms. Vivian 

Bergatini Saviolli, atual 
coordenadora de educa-
ção infantil da St. James 
International School. 
Caberá à Fundação de 
Apoio ao Desenvolvi-
mento da Universidade 
Estadual de Londrina, 
proporcionar assesso-
ria e consultoria à Se-
cretaria de Educação, in-
cluindo a elaboração do 
projeto político pedagó-
gico, desenvolvimento 
do currículo integrado, 
produção de material 
didático, formação de 
professores para o con-
texto bilíngue, além do 
acompanhamento pre-
sencial e remoto duran-
te todo o processo de 
implementação.

A escola municipal 
selecionada para desen-
volvimento do projeto, 
contará com ensino in-
tegrado português/in-
glês, abrangendo toda 
a comunidade escolar, 
desde equipe adminis-
trativa, recepção, auxi-
liares de cozinha e lim-
peza. De acordo com o 
secretário Prata Neto, 
esta ação irá desenvol-
ver uma maior imersão 
do aluno, proporcio-
nando o aprendizado 
natural de ambos os 
idiomas, em todos os 
conteúdos ministrados.
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EDIÇÃO DE 27/08 A 02

Na i
Ol i ve ira

Musa do 
A t h l e t i co 

Paranaense 
2020

As Musas do Brasi-
leirão foram as atra-
ções do programa 
The Noite.  Entrevis-
tadas pelo apresen-
tador Danilo Gentili, 
as musas revelaram 
segredos das suas 
carreiras e participa-
ram até de um "teste 
cardíaco". 

Em um clima de 
pura alegria, descon-
tração e desinibição 
as Musas do Brasilei-
rão, Camila Rodrigues 
(Santos), Luh Macedo 
(São Paulo), Rosân-
gela de Jesus (Fla-
mengo), Maia Muller 
(Palmeiras), Carol 
Candelária (Corin-
thians), Zazá Palmeira 
(Bragantino), Tamiris 
Lúcio (Ceará), Allana 
Franco (Atlético-GO) 
e Micheli Rocha (In-

Musas do Brasileirão 
participaram do programa 

The Noite com Danilo Gentili

Foto: Lourival Ribeiro / SBT

ternacional), revelaram 
segredos sobre suas 
vidas pessoais, profis-
sões e também expli-
caram como se torna-
ram as musas de seus 
times.

Durante a entrevista 
as musas ressaltaram 
a diversidade do Mu-
sa do Brasileirão, onde 
qualquer mulher po-
de se candidatar e co-
mentaram sobre suas 
profissões antes de se 
tornarem modelos. Foi 
revelado que no time 
de beldades existem 
uma professora, uma 
psicóloga, uma corre-
tora de seguros e até 
mesmo uma enfermei-
ra. 

Ousadas, as musas 
do São Paulo, Flamen-
go e Palmeiras ainda 
revelaram que estam-

param o amor ao 
time na pele, e mos-
traram as tatuagens 
íntimas feitas em ho-
menagem às agre-
miações.

Até o guitarrista da 
banda Ultraje a Rigor, 
Marcos Kleine, entrou 
na brincadeira e foi 
"seduzido" pela musa 
do seu time do cora-
ção, Maia Muller do 
Palmeiras e também 
pela musa do arquir-
rival Corinthians, Ca-
rol Candelária. Por 
qual Musa será que 
os batimentos cardí-
acos foram maiores?

O programa The 
Noite, vai ao ar em 
todo o Brasil na ma-
drugada de segunda 
para terça, a partir 
das 00h:45, no SBT. 
(Lipe Aramuni)

DE  JUNHO DE 2022
EDIÇÃO DE 27/05  A 02

Equipe Tsuru Oguido/ Londrina é campeão da 
fase Regional do Paraná Bom de Bola sub-16

A equipe feminina do Colégio Tsuru Oguido/ 
Londrina Esporte Clube sub-16 goleou a 

equipe de Apucarana por 8 a 1, na final da 
fase regional do Paraná Bom de Bola sub-16 e 

foram campeãs. Com uma campanha 100%, as 
meninas venceram todos os jogos da competição 

com 19 gols marcados em três jogos.
O grande destaque da competição fica por 

conta de Geovana Lacerda, a Gegê, com sete 
gols. Com o título, agora o time feminino do LEC 

se classificou para a fase macrorregional da 
competição que será disputada em Arapongas.

Jogos da fase regional do Paraná Bom de 
Bola sub-16 disputados em Cambira-PR:

Londrina 4 x 1 Guaraci
Londrina 7 x 0 Centenário do Sul

Londrina 8 x 1 Apucarana.

Corriqueiramen-
te eu recebo men-
sagens em meu 
instagram com so-
licitações de tes-
tes, oportunidades 
e pedidos de pais, 
tios, avós e até 
mesmo dos pró-
prios garotos que 
anseiam se tornar 
um atleta profis-
sional de futebol. 
Aliás, se você não 
me segue ainda no 
instagram, procure 
lá, @rafamorien-
tes, posto sempre 
o noticiário espor-
tivo diário com uma 
pitada de humor e 
leveza, será muito 
bem vindo. Voltan-

Quem não sonhou em ser 
um jogador de futebol?

do ao assunto, des-
sas mensagens que 
recebo, noto até 
mesmo pelos víde-
os que me enviam 
que a garotada tem 
muita qualidade, o 
que falta mesmo 
é a tal oportunida-
de, estar no lugar 
certo na hora cer-
ta. Acontece que 
o futebol mudou 
muito, os empresá-
rios mais dificultam 
que auxiliam a re-
alização do sonho 
desses guris que 
acabam enterrando 
logo cedo esse ide-
al e se frustram pa-
ra o resto da vida. 

R e c e n t e m e n t e 

conheci dois em-
presários muito 
sérios, Kako e Be-
to, de Guarapuava, 
eles estão à frente 
da DKMS, uma em-
presa de gerencia-
mento de atletas 
que percorre o con-
tinente americano 
e afriano em bus-
ca de bons valo-
res. Beto cansou 
de tirar dinheiro do 
bolso para ajudar 
muitos meninos, 
a maioria nem se 
p r o f i s s i o n a l i z o u , 
mas teve a possibi-
lidade, tentou e is-
so já é muita coisa. 
A DKMS representa 
quatro atletas afri-

canos que atuam 
no Londrina, inclu-
sive o bom zagueiro 
Samuel Oti, que já 
tem sondagens de 
clubes europeus. 

Outro persona-
gem que encontrei 
nessa semana foi 
Vinicius Crivelaro, 
com vasta experi-
ência no meio, ami-
go pessoal do Cra-
que Alex, ele teve a 
percepção de criar 
um Curso para os 
Pais dos futuros 
atletas. A ideia é 
excelente, Vini for-
ma e molda a cabe-
ça do pai para que 
ele possa ser uma 
peça fundamental 

na carreira do pro-
missor jogador. 

Enquanto hou-
ver "Betos, Kakos, 
Vinicius", o futebol 
brasileiro seguirá 

sendo o melhor do 
mundo. Vou deixar 
abaixo o contato 
deles para que, ca-
so se interesse, en-
tre em contato. 

Fone/WhatsApp 42 99893-7476

Fone/WhatsApp
 42 99817-5080
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