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A reivindicação das 
megaempreiteiras – 
de rever os acordos de 
leniências onde pro-
meteram pagar R$ 8 
bilhões ao erário para 
reparação dos atos de 
corrupção de que par-
ticiparam - tem lógica. 
A lógica está no sal-
vamento do ex-presi-
dente Lula a partir do 
Supremo Tribunal Fe-
deral onde, de presidi-
ário cumprindo pena, 
foi reabilitado e hoje é 
candidato a mais um 
mandato presidencial 
e polariza com o atual 
presidente. Raciocina-
-se que, se o cacique 
político pode deixar de 
cumprir as penas que 
lhe foram impostas, 
porque não fazer o 
mesmo com as corpo-
rações que ensejaram 
e participaram dos 
desvios do dinheiro 
público cujos dirigen-
tes, encarcerados, for 
am compelidos a re-
velar todo o esquema 
e a aceitar a devolução 
de parte do montante 
desviado e outras re-
parações.

Observe-se que, a 
partir da penada do 
ministro Edson Fachin, 
que encontrou vícios 
formais - o CPF para 
as condenações de Lu-
la seria outro, diferen-
te do seu, e indevida a 
vara judicial que o con-
denou  - o ex-presiden-
te foi libertado e as pe-
nas que o mantiveram 
no cárcere por  580 

As autoridades reguladoras dão mais um 
exemplo de que pouco se importam com o 
bem-estar da população brasileira, especial-
mente quando se trata do acesso a um direito 
básico: a saúde. Não me espanta muito, con-
siderando as atitudes que presenciamos nos 
últimos meses em relação ao aumento de 
preços dos planos de saúde.  

O IBGE informa que cerca de 150 milhões de 
pessoas dependem do Sistema Único de Saú-
de (SUS). Agora, esse número deve aumentar, 
pois o Superior Tribunal de Justiça (STJ) apro-
vou o rol taxativo dos planos de saúde. Com 
essa medida, os planos não devem cobrir pro-
cedimentos fora da lista da Agência Nacional 
de Saúde (ANS), e entende-se que a lista da 
agencia contém todos os pontos de cobertura 
obrigatória.  Porém, a decisão abre exceções 
para tratamentos experimentais ou quando 
não houver possibilidade de substituição.

Isso significa que os planos de saúde pode-
rão negar a realização de atendimentos. Mi-
lhares de pessoas dependem dos planos de 
saúde para realizar seus tratamentos. É um 
absurdo! 

Mas não para por ai. Recentemente, a ANS 
aprovou o maior reajuste de planos de saúde 
individuais e familiares desde o início da sé-
rie histórica, iniciada em 2000. O percentual 
aprovado: 15,5%. O aumento é válido para 
todos os planos contratados a partir de janei-
ro de 1999 ou que foram adaptados à nova 
legislação.

Esse caso é sintomático. Afinal, estamos vi-
venciando novamente um período de inflação 
elevada, além disso, ainda estamos em pan-
demia e há milhares de pessoas que depen-
dem de tratamentos específicos para tratar 
sequelas da Covid-19, só disponíveis na rede 
particular. Não bastasse isso, grande parte da 
população enfrenta dificuldades financeiras 
devido à perda de renda e desemprego.

A questão é grave, mas não vejo nenhum 
governante ou político levantar a voz contra 
esse absurdo. Claro, eles não têm o problema 
de renda que nós, cidadãos normais, temos.

Antonio Tuccilio
presidente da Confederação Nacional 

dos Servidores Públicos (CNSP)

Novo aumento para 
planos de saúde é 
absurdo

A desqualificação das sentenças 
oriundas da Lava Jato

dias e ainda deveriam 
prolongar sua estada 
foram caindo por di-
ferentes motivos, até 
por prescrição. Em 
momento algum hou-
ve a descondenação 
por não cometimento 
dos delitos apurados, 
mas por acessórios, 
sendo o principal delas 
o frágil entendimento 
de que a13ª Vara Fede-
ral de Curitiba, então 
presidida pelo juiz Sér-
gio Moro, não era o fo-
ro competente para as 
decis&otil de;es. Isto 
é, o crime não é reco-
nhecidamente negado, 
mas quem julgou não 
poderia tê-lo feito. É 
daí que veio o voto de 
desconfiança da alta 
corte ao ex-juiz que 
abandonou a carreira 
e transformou-se em 
político, mas tem difi-
culdade para se viabi-
lizar perante a Justiça 
Eleitoral.

Dentro do mesmo 
raciocínio que move os 
empreiteiros, é bem 
provável que outros 
réus  da Operação 
Lava Jato também 
venham a requerer 
benefícios inicialmente 
inimagináveis. Os ex-
-administradores da 
Petrobrás e de outras 
estruturas governa-
mentais, que desvia-
ram elevadas somas 
e no decorrer das in-
vestigações firmaram 
acordos devolvendo 
parte do produto do 
furto, poderão, por 

exemplo, prfopor dei-
xar dee pagar o que 
ainjda devem ou pe-
dir o dinheiro de vol-
ta – como fazem as 
grandes empreiteiras 
– já que confessaram 
os ilícitos e repatria-
ram o  numerário sob 
pressão. Poderiam até 
requerer atestado de 
honorabilidade que, 
similarmen te ao pro-
porcionado ao políti-
co, os colocassem em 
condições de retornar 
aos postos onde, se-
gundo os processos 
de sentenças aborta-
das, participaram dos 
esquemas de corrup-
ção.

Nada pessoalmen-
te contra Lula ou qual-
quer outro pretenden-
te de posto eletivo. 
Apenas a observação 
de que a marcha dos 
acontecimentos está 
deixando um rastro de 
questões não solucio-
nadas que no futuro 
deverão torcer o cére-
bro dos que tiverem a 
tarefa de relatar esse 
período da história bra-
sileira. Independente 
do que venha a ocorrer 
como decorrência das 
eleições de 2022, já 
está escrito nos seus 
anais a inédita trajetó-
ria do ex-presidente. 
Agora, pela movimen-
tação das grandes 
empreiteiras, não é 
difícil concluir que as 
esquisitices estão ape-
nas no começo e muita 
coisa inimaginável ain-

da pode desfilar aos 
olhos dos brasileiros. 
Os dardos já foram 
apontados e alguns 
atirados em direção ao 
juiz de primeira instân-
cia e, dependendo dos 
desdobramentos, não 
será de se estranhar 
que ainda se tente des-
qualificar desembar-
gadores e ministros 
que confirmaram as 
sentenças oriundas da 
Lava Jato.

É estranho que a 
força-tarefa, ampla-
mente dsivulgada pela 
imprensa e discutida 
pela sociedade, tenha 
se desenvolvido por 
sete anos, levando à 
prisão de centenas de 
figurões e só depois 
disso se conclua que 
tudo estava errado. 
Onde estiveram, du-
rante todo esse tem-
po, os expoentes do 
Direito e as autorida-
des encarregadas de 
sua aplicação? Não 
será difícil, algum dia 
desses, surgirem pe-
didos de indenização 
pela prisão e dano à 
reputação dos envolvi-
dos, apesar de tudo o 
que reconhecidamente 
cometeram...

Tenente Dirceu 
Cardoso 

Gonçalves
 dirigente da ASPOMIL 
(Associação de Assist. 

Social dos Policiais 
Militares de São 

Paulo) - aspomilpm@
terra.com.br

“Cantai ao Senhor Deus um canto 
novo, cantai ao Senhor Deus, ó terra 
inteira!  Manifestai a sua glória entre 

as nações  e, entre os povos do 
universo, seus prodígios!” (SL 95)
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Na quarta-feira (15), 
o prefeito Marcelo Be-
linati lançou o projeto 
Cidade Tecnológica de 
Londrina. Ele vem se 
somar ao Tecnocentro 
e ao Parque Tecnológi-
co Francisco Sciarra e 
para sua efetivação, o 
prefeito e o secretário 
de Gestão Pública, Fá-
bio Cavazotti e Silva, 
assinaram o Procedi-
mento de Manifesta-
ção de Interesse (PMI), 
que será publicado no 
Jornal Oficial do Muni-
cípio.

A Cidade Tecno-
lógica será instalada 
em uma área de 370 
hectares, na antiga 
Fazenda Refúgio, que 
conta com 60% de 
mata nativa, um corre-
dor de biodiversidade, 
nascentes e fundo de 
vale. A ideia é integrar, 
em um futuro próxi-
mo, o cuidado com a 
preservação ambien-
tal e a instalação de 
indústrias limpas, que 
atuam com tecnologia, 
pesquisa e inovação. 
Para isso, devem po-
der se instalar no local 
startups, incubadoras, 
Institutos de Ensino 
Superior, centros de 
inovação e de pesqui-
sa científica, empresas 
de vários portes, entre 
outras.

Para o prefeito 
Marcelo Belinati, esse 
é um projeto inovador, 
porque une a iniciativa 

Foto: Vivian Honorato

Prefeitura lança Cidade Tecnológica de Londrina 
a ser implantada na Fazenda Refúgio

privada com o poder 
público em um projeto 
de concessão, que be-
neficiará os empresá-
rios e o setor público. 
“Hoje, 10% de todas 
as riquezas geradas 
na cidade de Londri-
na vem da Tecnologia 
da Informação, que se 
tornou uma referência 
no cenário nacional e 
até internacional. Com 
a Cidade Tecnológica, a 
ideia é potenciar esse 
setor. Estamos plan-
tando uma base muito 
sólida para o cresci-
mento de Londrina. É 
a Cidade Industrial, a 
Cidade Tecnológica e o 
novo marco legal com 
o Plano Diretor, tudo 
que vai facilitar a vida 
de empreendedor, do 
comerciante, do pres-
tador de serviço, das 
indústrias, da constru-
ção civil, para que eles 
empreendam, gerem 
emprego e renda e 

movimentem a eco-
nomia, melhorando a 
qualidade de vida das 
pessoas e a área so-
cial”, elucidou Marcelo.

O projeto prevê 
uma parceria do poder 
público municipal com 
a iniciativa privada e 
terá a  Cohab-Ld co-
mo sócia-investidora, 
em modelo inédito de 
negócios para a com-
panhia. Isso porque, 
o terreno pertence à 
Cohab-Ld, mas para 
fins de habitação ele 
não é considerado vi-
ável, por ser irregular, 
ter muita encosta e 
necessitar de muitos 
investimentos em in-
fraestrutura. Mas, por 
outro lado, ele facilita 
a logística e os deslo-
camentos, pois fica a 
3 km do Aeroporto Go-
vernador José Richa e 
a apenas 6 km do cen-
tro da cidade.

Segundo o diretor-

-presidente da Coha-
b-Ld, Luiz Cândido de 
Oliveira, a companhia 
será como uma acio-
nista do empreendi-
mento, com direito a 
uma fração dos re-
cursos investidos, e 
as empresas privadas 
vão entrar com a exe-
cução de toda infraes-
trutura de água, esgo-
to, luz e asfalto. Além 
disso, a Cohab-Ld de-
ve receber parte dos 
lucros das empresas 
instaladas no espaço. 
O montante será re-
vertido para os proje-
tos sociais desenvol-
vidos pela companhia 
de habitação. “Há 24 
anos essa área está 
ociosa no município de 
Londrina e nós busca-
mos auferir recursos 
para investir em ha-
bitação de interesse 
social. Neste momen-
to, o lançamento da 
Cidade Tecnológica 

visa agregar à cidade 
tecnologia, informa-
ção, desenvolvimento 
e ao mesmo tempo 
habitação de interes-
se social. Temos uma 
carência grande por 
habitação e através 
dessa iniciativa é que 
conseguiremos dar às 
famílias mais vulnerá-
veis os recursos finan-
ceiros e investimentos 
em habitação social”, 
elucidou Oliveira.

Para colocar o pro-
jeto em ação, o primei-
ro passo foi lançar o 
edital de PMI para con-
tratar uma empresa 
que fará o estudo de 
viabilidade e o estudo 
técnico para o futuro 
grande parque tecno-
lógico. A empresa con-
tratada avaliará o es-
paço e através desse 
estudo listará todas as 
ações que devem ser 
feitas pelo Município e 
quanto custarão essas 

implementações. Para 
tanto, a contratada de-
ve ouvir as entidades 
envolvidas no proje-
to que, no caso, são a 
Prefeitura de Londrina, 
a Cohab-Ld, o Sebrae, 
a Acil e empresas da 
área tecnológica.

O PMI é uma ferra-
menta que permite que 
empresas com exper-
tise na área de proje-
tos proponham mode-
los de funcionamento 
do empreendimento, 
elencando e esclare-
cendo as questões jurí-
dicas e de negócios. “O 
Município quer instalar 
na Fazenda Refúgio 
uma verdadeira Cidade 
Tecnológica, um par-
que tecnológico de últi-
ma geração. Para isso 
precisa ter um estudo 
de viabilidade e um 
projeto que pretende-
mos obter por meio de 
um PMI, que lançamos 
nesta data. Queremos 
valorizar o patrimônio 
da Cohab-Ld, ter um 
bairro tecnológico vol-
tado as implantações 
de base tecnológica, 
com dois terços de 
área de preservação 
ambiental, será um 
cinturão verde em vol-
ta da cidade de Londri-
na, que vai atrair inves-
timento privado para a 
área que mais cresce 
na cidade de Londrina”, 
falou o secretário de 
Gestão Pública, Fábio 
Cavazotti e Silva.



O deputado es-
tadual Tercilio Turini 
cobrou no último dia 
14, uma posição ur-
gente do Instituto do 
Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional 
(IPHAN) para liberação 
da duplicação da PR 
445, entre Lerroville 
e Mauá da Serra. "Es-
tamos completando 
seis meses da ordem 
de serviço, ocorrida 
em 16 de dezembro, 
e corremos o risco 
até de ter problemas 
com a licitação pela 
demora no início da 
obra. O Governo do 
Estado contratou o 
estudo técnico sobre 
possíveis sítios arque-
ológicos, atendendo a 
exigência, mas é ina-
ceitável que o IPHAN 
continue travando um 
empreendimento de 
R$ 150 milhões. Por 

Deputado Tercilio Turini cobra do IPHAN 
liberação da obra de duplicação da PR 445

que não libera a exe-
cução de trechos on-
de não existe vestígio 
histórico?", questiona.

Se nos próximos 
dias não houver uma 
solução para o impas-
se, Turini vai propor 
na Assembleia Le-
gislativa a convoca-
ção de dirigentes do 
IPHAN para explica-
rem o que está acon-
tecendo. "Londrina 
e região já demons-
tram indignação. São 
décadas lutando pe-
la duplicação da PR 
445, um trabalho de 
convencimento dos 
representantes polí-
ticos e da sociedade 
organizada conseguiu 
garantir a obra. Foi 
mais de um ano para 
fazer os projetos, de-
pois mais quatro ou 
cinco meses para li-
citar e, na hora de dar 

o início, o IPHAN apre-
senta o questiona-
mento. Enquanto isso, 
continuam morrendo 
pessoas na rodovia 
e o desenvolvimento 
regional fica compro-
metido", ressalta o 
deputado.

Tercilio Turini aler-
ta que, se o impasse 
persistir, a duplicação 
do segundo trecho 
pode voltar à estaca 
zero. "A comunidade 
não vai aceitar, se is-
so acontecer certa-
mente haverá muitas 
manifestações de 
lideranças e morado-
res da área urbana e 
distritos de Londrina, 
Tamarana e outros 
municípios da região 
metropolitana. Será 
uma frustração mui-
to grande, a obra é 
fundamental para a 
segurança nos des-

locamentos a Curiti-
ba, litoral e Porto de 
Paranaguá, além de 
abrir novas áreas de 
expansão econômi-
ca", salienta o depu-
tado. 

"Não sou contra a 
conservação de pa-
trimônio histórico, 
mas defendo a pre-
servação da vida da 
população", declarou 
o deputado estadual 
Tercilio Turini em pro-
nunciamento na As-
sembleia.

IPHAN AUTORIZA 
INÍCIO DA 

DUPLICAÇÃO

Após cobrança, do 
Deputado o Iphan au-
torizou no dia 15 o iní-
cio da duplicação da 
PR-445 entre Lerro-
ville e Mauá da Serra.

As obras de dupli-

cação da rodovia PR-
445 entre Mauá da 
Serra e Lerroville, que 
estavam paradas por 
conta da localização 
de sítios arqueológi-
cos, receberam a anu-
ência do IPHAN (Ins-
tituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico 
Nacional) para serem 

inicializadas. O trecho 
entre os quilômetros 
7 e 18, porém, vai per-
manecer parado. 

A obra de Lerroville 
até Mauá da Serra já 
foi autorizada e deve-
ria ter começado em 
janeiro, mas esbarrou 
no IPHAN por conta de 
sítios arqueológicos. 
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A loja certa,o preço certo!

*OFERTAS VÁLIDAS ATÉ 16/07/2022 OU ATÉ ENQUANTO DURAREM O ESTOQUE.

CAMBÉ Av. Esperança, 2730 - Jd. Bela Suiça
Fone: 3254-1740 (43) 99608-3491

Rua Belém, 61 - Centro
Fone: 3323-5942

LONDRINA (43) 99833-1900
deposito
com.br
brasilsul

**PREÇOS LÍQUIDOS À VISTA JÁ COM DESCONTO EM DINHEIRO. IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
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Cambé
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A Prefeitura de 
Cambé, por meio da 
Secretaria de Assis-
tência Social e Cida-
dania, em atenção às 
Ações Emergenciais 
Noites Frias, está 
monitorando as tem-
peraturas (disponi-
bilizadas pelo Sime-
par) registradas em 
Cambé para disparar 
o plano de ação, jun-
to com voluntários, 
quando os termôme-
tros marcarem tem-
peraturas inferiores 
a 8ºC. 

A ação é destina-
da para os casos que 
excederem os atendi-
mentos já realizados 
pela equipe do Abrigo 
Pe. Manoel Coelho.

A Prefeitura de 
Cambé, por meio da 
Secretaria de As-
sistência Social e 
Cidadania, está re-
alizando um mo-
nitoramento das 
temperaturas (dis-
ponibilizadas pe-

Prefeitura lança projeto 
Noites Frias para assistir 

pessoas vulneráveis 
durante o inverno

lo Simepar) por meio de 
voluntários e a partir 
de 8°C para baixo são 
iniciadas ações de aco-
lhimento emergencial.

A equipe de abor-
dagem social iniciará a 
ação e a partir das 19h 
o Centro da Juventude 
receberá as pessoas 
que necessitarem. Lá, 
os acolhidos poderão 
tomar um banho quen-
te, receberão refeição 
noturna, pernoite e ca-
fé da manhã.

A ação é destinada 
para os casos que ex-
cederem os atendimen-
tos já realizados pela 
equipe do Abrigo Pe. 
Manoel Coelho.

Além das 
ações reali-
zadas nas 
n o i t e s 
frias 

deste período, a Se-
cretaria de Assistên-
cia Social e Cidadania 
conta também com o 
Programa Cambé que 
Acolhe, que consis-
te na distribuição de 
roupas e cobertores 
doados. De acordo 
com a coordenadora 
do projeto, Rosangela 
Lemes, “essas ações 
nos aproximam da 
população, nos pro-
porcionam um proje-
to mais humanizado”.

Segue como canal 
de atendimento para 
a população o núme-
ro do WhatsApp 43 
3174-0294.
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A 39ª edição dos Jo-
gos Abertos de Cambé 
promete reunir atletas 
de diversas modalida-
des no município a par-
tir do dia 14 de julho. Os 
interessados em parti-
cipar devem entregar 
até 7 de julho o mapa 
geral para a Secretaria 
Municipal de Esportes. 
O modelo do mapa ge-
ral pode ser retirado 
na sede da Secretaria, 
situada na Rua Brasília, 
911, ou virtualmente 
pelo site (https://se-
mecambe.wordpress.
com/). A entrega desta 
ficha de inscrição de-
ve ser feita no mesmo 
endereço físico ou atra-
vés do e-mail espor-
tes@cambe.pr.gov.br

Será possível esco-
lher entre as modali-
dades de basquetebol, 
beach tennis (tênis de 
praia), cabo de guerra, 
escalada, futsal, jiu-jit-
su, handebol, kickbo-
xing, voleibol, sinuca e 
até truco. Estão aptos 
a competir morado-
res de Cambé e região, 
sejam eles amadores 
ou profissionais, des-
de que estejam na fai-
xa etária mínima de 15 
anos.

Jogos Abertos de Cambé 
retornam no município e 
inscrições já estão abertas

Foto: http://www.jogosabertos.pr.gov.br

A taxa para equipes 
do município é de R$ 
75 e, para inscrições 
individuais, R$ 25. Para 
grupos de outras cida-
des, o valor sobe para 
R$150. Já as pessoas 
de fora, que querem se 
inscrever de forma indi-
vidual, pagam R$ 50.

Após o período de 
inscrições, em 7 de 
julho, será realizado 
o congresso técnico. 
“Nessa etapa, iremos 
reunir os grupos e sor-
tear os adversários 
de cada modalidade. 
A partir daí, o evento 
toma uma estrutura”, 
explica Reginaldo Ma-
zzola, chefe da Divisão 
Técnica da Secretaria 

de Esportes.
Uma semana de-

pois, em 14 de julho, 
o Ginásio de Esportes 
João de Deus Almei-
da sedia a abertura do 
evento. 

Ainda conforme 
Mazzola, após a inter-
rupção de eventos es-
portivos forçada pela 
pandemia de Covid-19, 
as expectativas para 
os jogos desse ano são 
positivas. “Esse é um 
dos grandes eventos 
que o município pro-
move ao longo do ano. 
Após um longo tempo 
sem ele, estamos bem 
motivados para uma 
volta com força total”, 
completa. (NCPMC)
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TUDO O QUE VOCÊ PRECISA PARA

MANUTENÇÃO E

ACABAMENTO
DA SUA CASA
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Desde 1994 servindo você e sua família!

Foto: Nelson Miranda / Edu Graboski / Divulgação

Destaque da Semana
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Pau la
A l ves

Em clima de disputa, 
sensualidade, intri-

gas e muito bum-
bum de fora, as 

belas fazem 
de tudo pa-
ra vencer 
as provas e 
conquistar o 

público. Tudo 
para levar o 

grande prêmio 
em jogo: a capa 

da revista Sexy. 
Para comandar o 

reality, ninguém 
menos que Gil 

Jung, que fez 
história como 
apresentadora 

no Multishow. 
Paula Alves, 34 

anos, Goiânia/
GO esta 

entre as 
12 con-
corren-

tes.

Casa das
Pimentinhas

O prefeito Marcelo Belinati recebeu 
em seu gabinete, o deputado federal 
Marco Brasil, que assumiu no último 
dia 8 seu mandato na Câmara dos De-
putados em Brasília. Famoso locutor 
de rodeios, empresário e radialista, ele 
passa a ser agora mais um represen-
tante de Londrina, onde reside há 15 
anos, no Congresso Nacional.

Marco Brasil tomou posse assumin-
do a vaga do deputado Valdir Rossoni, 
ex-chefe da casa civil do Paraná e ex-
-presidente da Assembleia Legislativa 
do Estado, que se licenciou da função 
por 120 dias. 

Para o prefeito Marcelo Belinati, de-
sejou os votos de sucesso ao agora 
deputado federal. “Marco Brasil es-
colheu Londrina como sua casa para 
viver há muitos anos, tem amor por 
nossa terra, levando o nome da cida-
de e representando-a por onde passa. 
Depositamos confiança em sua boa 
vontade de trabalhar e esperamos po-
der desenvolver juntos ações em prol 
da nossa população”, completou.

O deputado Marco Brasil disse estar 
confiante e preparado para ser a voz 
de Londrina e do Paraná na Câma-
ra Federal. “Quero ser o braço forte 

Foto: Emerson Dias / N.Com

Prefeito Marcelo Belinati recebe visita 
do deputado federal Marco Brasil

do prefeito lá em Brasília, onde ele já 
atuou e sabe dos desafios, e vou tra-
balhar forte com o coração e a alma 
para trazer o melhor retorno a Londri-
na. Estou com muita vontade de fazer 
a diferença, honrando a confiança e os 
tantos votos que recebi dos parana-
enses. Sou um homem do campo, da 
agricultura e empresário que acredita 
na cidade, desejando contribuir com 
coragem para o seu crescimento. É 
motivo de alegria e orgulho iniciar meu 
mandato aqui junto ao prefeito Marce-
lo”, frisou.
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O mais jovem professor universitário do 
Brasil recebe homenagem da ALEP

No último dia 10, o 
deputado estadual 
Cobra Repórter (PSD), 
vice-líder do Gover-
no, entregou Votos 
de Louvor para Tia-
go Felix dos Santos 
Porfirio, de 23 anos, 
por ser o mais jovem 
professor de Ensino 
Superior no Brasil se-
gundo o RankBrasil, 
entidade que registra 
recordes brasileiros. 
A homenagem foi 
aprovada na Assem-
bleia Legislativa, a pe-
dido do deputado.

A entrega foi reali-
zada no auditório da 
Faculdade Catuaí, em 
Cambé, onde Tiago 

Foto: Jesu Campos

é professor nas áreas 
de finanças, marketing 
e empreendedorismo. 
Foi nela, também, onde 
ele se formou bacha-
rel em Administração 
e tecnólogo em Gestão 
Comercial.

“Dizem que Santo de 
casa não faz milagre, 
mas esta é a prova de 
que isso não é verda-
de. Veja que um aluno 
da Faculdade Catuaí se 
destacou como o pro-
fessor mais jovem do 
Brasil. Esta homena-
gem tem o objetivo de 
enaltecer e reconhecer 
as pessoas da casa, as 
nossas estrelas. Para-
béns ao professor Tia-

go pelo exemplo, pelo 
esforço e dedicação”, 
ressaltou o deputado 
estadual Cobra Repór-
ter.

O professor Tiago 
agradeceu o deputado 
Cobra Repórter pela 
homenagem e a Facul-
dade Catuaí, que foi a 
primeira instituição que 
abriu as portas para 
ele. “Aqui sempre fui 
muito bem atendido, 
quando ingressei como 
professor, tinha certeza 
de que seria a decisão 
mais assertiva da mi-
nha vida. Meu agrade-
cimento pessoal pela 
homenagem e à Facul-
dade Catuaí por ter me 

dado a oportunidade”, 
disse.

A diretora interina da 
instituição, Daiane Al-
ves Rodrigues, ressal-
tou que está muito feliz 
“por ver pessoas que 

são da casa, um garoto 
que foi nosso aluno da 
Faculdade, trabalhar 
na casa e ter mérito e 
tem reconhecimento, 
não só dentro da insti-
tuição”. 

Tiago é paranaense 
e concluiu o Ensino 
Fundamental II e o 
Ensino Médio no Co-
légio Estadual Maes-
tro Andréa Nuzzi, em 
Cambé. 

Christine Fernandes 
acertou sua volta às 
produções da Record. 
Muito em breve ela poderá 
ser vista em uma das novas 
temporadas da série “Reis”. 
“O Rico e Lázaro” (2017) 
foi seu último trabalho 
na emissora. 
(Divulgação)

Já foi anunciado que, 
após a saída ou parada 

do Galvão Bueno, o “Bem, 
Amigos!” vai acabar. 

De fato, por ser uma 
expressão dele, não teria 

muito sentido continuar.
O problema é que nada 
será colocado no lugar 

dele. Talvez o “Troca 
de Passes” e olhe lá.

(Galvão Bueno/ 
Divulgação)

De volta

Preocupação
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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

CLASSIFICADOS

AVISOS

EDITAIS

C/3 COMPLETO
VENDO C3 XTR/08/COMPLETO. R$-
21MIL. REVISADO. WHATS 99984-2701.

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

BARBEIRO
Corto cabelos e faço barbas em domicí-

DE JUNHO DE 2022
EDIÇÃO 17 A 23

Assembleia Geral Ordinária
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Cooperativa de Produção e Comercialização da Agricultura Familiar de Tamarana e Região - COO-
CAFAT, com Sede localizada na Rodovia Victorio Francovig, S/N, Parque Industrial, CEP 86125-000, 
Tamarana/Pr, vem através de seu Presidente João Maria Borges de Oliveira, no uso das atribuições 
conferidas pelo art. 32 do Estatuto Social, convocar os associados, cujo o número para efeito de quórum, 
nesta data é de 51 (cinquenta e um) em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária, a realizar-se no dia 28 de junho de 2022, na sede da cooperativa, às 08:00 horas, em primei-
ra convocação com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em segunda convocação às 09:00 
horas, com a presença de metade mais um dos associados, ou em terceira e última convocação às 10:00 
horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM 
DO DIA:

1 - Prestação de contas do exercício de 2021 compreendendo: a) Relatório de Gestão, b) Balanço 
Patrimonial, c) Demonstração de sobras ou perdas e demais demonstrativos, d) Parecer do Conselho 
Fiscal, e) Plano de atividades para o ano de 2021;

2 - Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas;
3 - Eleição dos componentes da Diretoria;
3 - Eleição dos componentes do Conselho fiscal;
4 - Fixação do valor da gratificação de representação do presidente da Cooperativa;
5 - Assuntos Gerais.

Tamarana/Pr., 17 de junho de 2022.

João Maria Borges de Oliveira
Diretor Presidente

Declaração por: Ricardo Q. Kaida – objeto criado: 
Nome - Calaveras (Moto Amigos - MA)

Eu, Ricardo Queiroz Kaida, declaro para os devidos fins que sou o único titular e criador exclusivo 
do nome ‘Calaveras ’ e de sua respectiva e específica ‘ logo (marca) ’, sendo este criado na data de 
02/10/2019 para fins de motociclismo (inserção em colete, bandeira e documentos). E ainda, declarar 
e intimar o direito exclusivo de impedir que terceiros, sem meu expresso consentimento fundamentado 
a qualquer tempo, utilizem para quaisquer fins pessoais e/ou comerciais o nome e sinais idênticos 
ou similares, quando esse uso possar resultar em confusão ou no uso da má fé por terceiros, dentro 
do que precede a obrigatoriedade de se solicitar o uso baseados no direito reconhecido ou de quem 
criou o mesmo.

lio. Pessoas idosas, acamadas, impos-
sibilitadas de ir a um salão. Agende ho-
rário pelo WhatsApp: 43 9945-6886

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

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

ALUGO
ALUGO QUARTO PARA MULHER.
R$400 INCLUSO ÁGUA E LUZ. TERE-
ZINHA 3357-3701.

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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PAPO DE ESPORTE
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
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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.

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

PRODUTOS A
PRONTA ENTREGA
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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)

09 entretenimento

PAPO DE ESPORTE
Por: Guilherme Lima
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Ingredientes
Pão de Ló

 
- 4 ovos (200g);
- 1 xícara (chá) de 
farinha de trigo 
(120g); 
- ¾ xícara (chá) 
de Adoçante Tanto 
Quanto Lowçucar 
(19g);
- 1 colher (café) de 
fermento químico 
em pó (3g).
 

Ingredientes
Mousse: 

- ½ embalagem de 
Pó para Preparo 
de Sobremesa de 
Leite Condensa-
do Lowçucar Zero 
Adição de Açúca-
res (110g); 
- 2 embalagens de 
creme de leite li-

ght (400g); 
- 1 embalagem de Pó 
para o Preparo de 
Gelatina Lowçucar 
Zero Adição de Açú-
cares Sabor Moran-
go (10g); 
¼ xícara (chá) 
de água fervente 
(50ml) .

Modo de 
Preparo 
Pão de Ló: 

Coloque em na va-
silha da batedeira os 
ovos, o adoçante e 
bata por aproxima-
damente 10 minu-
tos. Em uma tigela 
coloque a farinha, o 
fermento, peneire e 
misture. Desligue a 
batedeira e acres-
cente a mistura aos 
poucos mexendo 

delicadamente pa-
ra não perder a 
aeração. Coloque 
em forma de aro 
removível redonda 
de 20cm de diâme-
tros, untada. Leve 
para assar em for-
no pré-aquecido à 
180ºC por aproxi-
madamente 35 mi-
nutos. 

Modo de 
Preparo 

Mousse

Coloque em uma 
vasilha a gelatina 
com a água e mis-
ture bem. Reserve. 

Prepare o leite 
condensado con-
forme as instru-
ções da embala-
gem, em seguida 
adicione o creme 
de leite, a gelatina 
reservada e ba-
ta por 1 minuto. 
Acrescente a mou-
sse sobre o pão de 
ló e leve para gelar 
por aproximada-
mente três horas. 
Decore como pre-
ferir. 
Rendimento: 14 
porções de 60g 
Dificuldade: fácil 
Preparo: 3 horas e 
30 minutos
www.tododiasau-
davel.com.br 

Torta Mousse de Morango
(Zero Açúcar) 

Entrevista de 
Emprego

- Seu nome?
- Moises Lima.
- Escolaridade?
- Terceiro ano "com-
pleto"!
- Vamos começar com 
perguntas simples, co-
nhecimentos gerais, 
história, geografia, 
ciências, personalida-
des.
- Quem foi Stalin?
- Um cara que cantava 
estalando os dedos.
- E Lênin?
- Tocava nos Beatles.
- O senhor não quer di-
zer Lennon?
- Esse fazia dupla com 
a Lilian.
- Ah... Leno!
- Não... Cantano. (rsr-
ss)
- Vamos mudar de as-
sunto. O que é equa-
ção?
- É a arte de montar 
uma égua.
- E equitação?
- É quando a gente pa-
ga todas a nossas dívi-

das.
- O que é um quelônio?
- É um tipo de mineral 
radioativo.
- Não seria plutônio?
- Não... esse é o nome 
completo do cachorro 
do Mickey.
- O que é fotossíntese?
- Denominação técnica 
para um retratinho 3 x 
4.
- O que é um símio?
- Um cara que nasceu 
na Símia.
- Na Símia? E qual é a 
capital da Símia?
- Nessa tu me pegou: 
não me lembro agora.
- Quem era Pancho Vi-
la?
- Companheiro de Dom 
Caixote.
- O que é um caudilho?
- Um osso que tem 
na ponta da coluna e 
segundo os cientistas, 
comprova que o ho-
mem tinha rabo e des-
cende do macaco.
- Onde fica a vesícula?
- Debaixo da clavícula.
- Onde ficam os glúte-
os e para que servem?
- Ficam na garganta e 
servem para engolir.

- Onde fica o baço?
- Não é baço. É braço. 
São dois e ficam antes 
das mãos.
- Para que servem as 
fibras óticas?
- Para movimentar os 
olhos.
- Onde fica o Triângulo 
das Bermudas?
- Qualquer costureira 
sabe: entre o cós e o 
gavião.
- Quem descobriu a Lei 
da Gravidade?
- Um médico ginecolo-
gista francês, o Dr.Je-
ckyl.
- Putz! E quem foi Só-
crates? 
- Sócrates? Jogou na 
seleção. Tá vendo? 
Também conheço fu-
tebol; não é por ser 
curintiano que tenho 
que ser inguinorante! 
Pois não é que o cara 
foi aprovado e admi-
tido!!! Trabalhou um 
ano, mudou de nome, 
perdeu o dedinho da 
mão esquerda, apo-
sentou, foi para o sin-
dicato e, bem... o res-
to todo mundo já sabe 
no que deu!!!
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O setor da cons-
trução civil apresenta 
oportunidades cres-
centes de emprego em 
Londrina, porém, muita 
gente tem deixado de 
ser contratada por não 
possuir os documentos 
necessários para in-
gressar nas empresas.  

A construtora Pla-
enge, por exemplo, está 
com 25 vagas abertas 
apenas em Londrina e, 
até o fim do ano, deve 
contratar pelo menos 
140 pessoas no setor 
de produção. Luciana 
Possani, Supervisora de 
Seleção e Treinamento,  
alerta, entretanto, que 
trabalhadores qualifi-
cados estão deixando 
de ser admitidos por 
problemas com a docu-
mentação.  

“São pessoas com 
bom potencial que per-
dem oportunidades por 
não possuírem todos 
os documentos neces-
sários. Hoje é possível 
providenciar boa parte 
da documentação onli-
ne, o que agiliza e facilita 
o processo. O importan-
te é buscar orientação e 
estar com tudo à mão 
quando surgirem as va-
gas ”, orienta.  

Em Londrina, nos 
três primeiros meses 
do ano, foram criadas 
1.738 vagas. A alta foi 
puxada principalmente 

Trabalhadores perdem oportunidade de emprego por 
falta de documentos para efetivar a contratação

pela cons-
t r u ç ã o 
civil, que 
c o n t r a -
tou 158 
p e s s o a s 
e segue com 
oferta de vagas. 

A vigia diurna 
Cleusa Vieira da Silva 
procurava uma oportu-
nidade de emprego há 
dez meses e, quando foi 
chamada para ocupar 
uma vaga na Plaenge, 
se apressou em orga-
nizar os documentos 
e apresentá-los no dia 
da entrevista. “Rapida-
mente providenciei os 
documentos solicitados 
e abri até mesmo a con-
ta bancária. Deu tudo 
certo e estou muito or-
gulhosa de fazer parte 
desse time”, relata. 

O carpinteiro Danilo 
Aparecido Santiago de 
Lima estava trabalhan-
do como autônomo há 
cinco meses quando um 
vizinho sugeriu que ele 
se candidatasse a uma 
vaga na Plaenge. Para 
aproveitar a oportuni-
dade, ele contou com 
a orientação da equipe 
de RH da empresa. “Já 
estava com muitos do-
cumentos em mãos, 
fui bem orientado pe-
lo pessoal da Plaenge 
e consegui atender o 
prazo. Deu tudo certo”, 
conta. 

Documentos 
necessários para 

contratação 

Na Plaenge em Lon-
drina há oportunidades 
para auxiliares de lo-
gística, pedreiros, ser-
ventes, carpinteiros, 
operadores de equipa-
mentos e vigias (com 
prioridade para PCD). 
A  Analista de Recruta-
mento e Seleção Jr. da 
Plaenge, Sara Pereira, 
informa quais os docu-
mentos necessários pa-
ra contratação e como 
providenciá-los. 
- Carteira de trabalho 
- RG (Cédula de identi-
dade) 
- CPF 
- Título de eleitor 
- Reservista 
- Comprovante de esco-
laridade 
- Certidão de nascimen-
to ou casamento ou es-
critura pública de união 

estável ou divórcio 

Saiba onde e 
como providenciar 

documentos 
necessários para 

contratação

Carteira de Trabalho 
É possível obter a 

versão digital totalmen-
te online.  

Para acessar o do-
cumento, basta baixar 
gratuitamente o apli-
cativo na loja virtual: 
Apple Store da Apple 
e no Play Store do An-
droid. Ou acessar via 
Web, por meio do link: 
https://servicos.mte.
gov.br/ 

RG (Cédula de 
identidade) 

Posto 520 – Rua Lino 
Sachetin, 352 - 5º Dis-
trito Policial, Conjunto 
Luiz de Sá. Horário: das 
09:00hs às 12:00hs e 
das 14:00hs às 17:00hs 

- Telefone: (43) 
3336-7031 - ne-
cessário AGEN-
DAR atendimen-
to. ou Posto 500 

– Rua Guaporé, 
180 - Centro  - Pa-

ra retirada de docu-
mentos – das 8:00 às 

14:00 
Para agendados 

online – das 8:00 às 
17:00 - Telefone: (43) 
3344-3861 - necessário 
AGENDAR atendimento. 

CPF 
Basta acessar o link 

abaixo, preencher os 
dados pessoais e re-
alizar a impressão do 
Comprovante de Inscri-
ção no CPF: Impressão 
do Comprovante de Ins-
crição no CPF. (fazenda.
gov.br) 

Título de Eleitor 
Comparecer ao Car-

tório Eleitoral ao qual 
pertença sua residên-
cia, levando um docu-
mento de identificação 
original. São aceitos: 
carteira de Identidade, 
certidão de nascimen-
to (se solteiro) ou de 
casamento, carteira de 
trabalho, comprovante 
de residência - original, 
atualizado e em nome 
do eleitor. Na hipótese 
de o eleitor residir com 
os pais ou outro fami-
liar, deverá apresentar, 
juntamente com o com-
provante de residência, 

documento que ateste 
a filiação ou parentes-
co. Poderão ser aceitos: 
contas de água, luz, gás, 
telefone, envelopes de 
correspondência, entre 
outros. Para pesso-
as do sexo masculino, 
com idade entre e 18 e 
45 anos, é obrigatório 
apresentar comprovan-
te de quitação do servi-
ço militar – Certificado 
de Alistamento Militar-
-CAM, Certificado de Re-
servista, entre outros. 
A exigência do compro-
vante ocorre a partir de 
1º de julho do ano em 
que completar 18 anos 
até 31 de dezembro do 
ano em que o alistando 
completar 45 anos. 

Reservista 
Em caso de perder o 

prazo para se alistar: 
O candidato deve ir 

até a Junta de Serviço 
Militar mais próxima da 
sua casa e terá que pa-
gar a multa de R$ 3,71 
em alguma agência do 
Banco do Brasil ou nos 
Correios. 

Deverá levar os se-
guintes documentos: 
Certidão de nascimen-
to, casamento ou do-
cumento de identidade 
(RG, Carteira de Traba-
lho, passaporte, car-
teira de identificação 
funcional); 2 fotos 3×4 
e comprovante de resi-
dência. 

Dra
Luciana

Carvalho
Médica Veterinária

CRMV-8143

DraLucianaVet43 99945-5037

• FISIOTERAPIA
• ACUPUNTURA

Reabilitação
animal
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No último fim de se-
mana, a Sociedade Tha-
lia, em Curitiba, sediou 
o Super Torneio 3X3 
Sub-18, competição de 
basquete 3X3 organiza-
da pela Federação Para-
naense de Basketball. A 
APVE Londrina Baske-
tball teve um ótimo de-
sempenho e ficou com 
o título tanto na disputa 
masculina, quanto na 
feminina.

A APVE Londrina 
Basketball viajou para 
a capital do estado com 
duas equipes masculi-
nas e duas equipes femi-
ninas. Entre os meninos, 
o quarteto formado por 
Jonathan, Luiz Gustavo, 
Miguel Furlan e Fernan-
do conquistou o título, 
após a vitória por 18 a 16 

Foto: Junior Vilarinho

APVE Londrina Basketball é campeã 
do Super Torneio 3X3 Sub-18

sobre o Thalia, que joga-
va em casa. Além disso, 
o outro time londrinen-
se venceu o DB Elite e 
ficou com a terceira co-
locação.

Na disputa feminina, 
a final foi entre as duas 
equipes londrinenses. 

Levaram a melhor as 
atletas Mikaely, Edu-
arda, Daniele e Camila, 
que conquistaram a vi-
tória por 16 a 11 e foram 
campeãs do Super Tor-
neio 3X3 Sub-18. Além 
de troféus e medalhas, 
as equipes vencedoras 

receberam um prêmio 
em dinheiro no valor de 
quinhentos reais.

“Nossa participação 
foi muito boa e dentro 
do esperado. Supera-
mos todas as dificulda-
des, como a longa via-
gem e o frio. Teremos 

uma sequência de tra-
balho interessante, já 
que as equipes finalistas 
do Super Torneio 3X3 
Sub-18 garantiram vaga 
na etapa regional Sul do 
Campeonato Brasileiro 
de Basquete 3X3”, ava-
lia o diretor da APVE 

Londrina Basketball, 
Marival Mazzio Junior.

A etapa regional 
Sul do Campeonato 
Brasileiro de Basquete 
3X3 está prevista para 
agosto, em local ainda 
a ser definido. Na se-
mana anterior, a APVE 
Londrina Basketball já 
havia garantido a classi-
ficação com as equipes 
masculina e feminina, 
nas categorias adulto e 
sub-23.

O Basquete 3X3 vem 
ganhando espaço entre 
os atletas de basque-
te de todo o planeta, 
principalmente, após 
a modalidade ter sido 
inserida no quadro dos 
Jogos Olímpicos de Tó-
quio 2020, realizados 
em 2021.
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Tatiane Raquel Silva, 
da equipe do Londrina/
FEL/IPEC brilhou em 
competição na Grã-
-Bretanha, derrubando 
marca de argentina que 
durava cinco anos; ela 
vai competir novamente 
neste final de semana, 
na Espanha

A equipe de atletis-
mo do Londrina/FEL/
IPEC teve, no último fim 
de semana, mais uma 

Atleta londrinense bate recorde 
sul-americano e garante índice 
para Mundial

atleta se destacando e 
conquistando resulta-
dos expressivos em ní-
vel internacional. Tatia-
ne Raquel Silva venceu 
os 3.000 metros com 
obstáculos no British 
Miler Club Internacional, 
disputado no Wodside 
Stadium de Watford, na 
Grã-Bretanha.

Além disso, a londri-
nense – atual campeã 
brasileira e sul-ameri-

cana da prova – anotou 
os novos recordes sul-
-americano e brasileiro: 
9min24seg38. A marca 
também é índice exigi-
do pela World Athleti-
cs para o Campeonato 
Mundial do Oregon, a ser 
disputado nos Estados 
Unidos, de 15 a 24 de ju-
lho.

A atleta contou co-
mo se sentiu ao con-
seguir este importante 
resultado e a quebra 
de recordes. “Ainda es-
tou anestesiada, parece 
um sonho. Mais um ob-
jetivo alcançado, mais 
uma etapa concluída, foi 
demais. Entrei na pro-
va com a intenção de 
bater o recorde brasi-
leiro novamente, mas 
saiu muito melhor do eu 
imaginava. Recorde sul-
-americano, índice para 
mundial, estou muito 
feliz. Só tenho a agrade-
cer a todos que sempre 
acreditam em mim”, ce-
lebrou.

A marca também es-
tabelece também novo 
recorde da competição, 
que era de Julia Che-
ckwel, desde 2015, com 

Tatiane Raquel Silva é a nova recordista sul-
americana dos 3.000 metros com obstáculos

Foto: Wagner Carmo/CBAt 9:48.01.
Nascida em Londrina, 

Tatiane melhorou o re-
corde sul-americano de 
9:25.99, que pertencia 
desde a final do Mundial 
de Londres-2017 à ar-
gentina Belén Casetta. Já 
o recorde brasileiro era 
da própria atleta brasi-
leira com 9:36.43, tem-
po obtido nas eliminató-
rias dos Jogos Olímpicos 
de Tóquio-2021. E a mar-
ca mínima exigida para o 
Mundial é de 9:30.00.

No último dia 3, ela 
foi a quinta colocada 
no Meeting Europeu de 
Manchester, também na 
Inglaterra. Tatiane inte-
gra a delegação brasilei-
ra que participa de uma 
temporada de treinos e 
competições na Europa, 
em busca de prepara-
ção e pontuação para o 
ranking mundial. Antes 
de voltar ao Brasil, a lon-
drinense ainda entra na 
pista mais uma vez, no 
dia 18, para uma compe-
tição local em Madri, na 
Espanha. Entre os dias 
22 e 25 deste mês, ela 
defende seu título no 
Troféu Brasil, no Rio de 
Janeiro.

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 Fundação 
de Esportes de Londrina 
(FEL), via Fundo Especial 
de Incentivo a Projetos 
Esportivos (Feipe), Insti-
tuto Paranaense de Es-
porte e Cultura (IPEC) e 
Colégio Ética; e parceria 
da Universidade Estadu-
al de Londrina (UEL), Ma-
ximus Assistencial, Ivot 
Ortopedia, Ômega Diag-
nósticos, Espaço Saúde 
Integral Londrina, Uno 
Psicologia do Esporte, 
Centro do Coração e 
Academia AS Fitness.

Gosto de eventos onde posso en-
contrar amigos de várias décadas e 
com muitas histórias pra contar e se-
rem contadas.

E neste mês de junho recebi um con-
vite  de uma pessoa querida por todos 
esportistas e não esportistas também, 
através de uma mensagem de áudio 
no meu WhatsApp, pelo Carlos Alber-
to Garcia, me  informando que conta-
va com minha presença no sexta feira 
do dia 10 de junho, no Espaço Vila Rica, 
para o lançamento da sua biografia no 
livro "O BEM AMADO", escrito pelo trio 
de  jornalistas Thiago Mossini, Wesley 
Lemos e Guilherme Vanzela. 

Quis o destino que este lançamen-
to fosse no antigo e histórico Cine Vila 
Rica, é que este local foi marcado pelo 
meu primeiro encontro com o Garcia. 
No começo do mês de Janeiro de 1.976 
tinha na programação do  Cine Vila Ri-
ca o filme "A primeira noite de um ho-
mem",  uma comédia romântica estre-
lado pelo famoso astro da Hollywood 
Dustin Hoffman. Filme programado 
para 20.00 hrs, entrei escolhi um pol-
trona  e antes do filme começar havia 
um ritual de sala de cinema, e quando a 
trilha sobe o burburinho das conversas 
diminui, assim as pessoas se ajeitam 
nas poltronas, mas antes de o apagar 
das luzes chegou um espectador com 
pressa para sentar na poltrona ao meu 
lado, o cinema estava lotado e como 
havia poucos lugares, ele educado co-
mo sempre, perguntou se podia  sen-
tar ali. Disse sim, foi quando perguntei 
seu nome a resposta foi, eu sou Carlos 
Alberto Garcia ex atleta do Sport Club 
Corinthians Paulista e fui contratado 
pelo Londrina Esporte Clube, vou jogar 
aqui nesta cidade.

E este foi o meu primeiro encontro 
com este educado e  atencioso com as  
pessoas  que o cercam para um bate 
papo sobre o futebol ou  uma foto co-
mo foi assim também no lançamento 
de sua estátua no Estádio Vitorino Gon-
çalves Dias. 

Este é o meu amigo Carlos Alberto 
Garcia querido e ídolo de toda a Nação 
Alviceleste. História que esporte nos 
surpreende constantemente.

Professor 
Billy de 
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