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É verdade, o frio 
chegou, e este 
ano mais inten-

so, no sul do Brasil, 
no Paraná, e em espe-
cial no norte do Para-
ná, onde não estamos 
acostumados com 
este ar gelado. 

Você, que de ma-
nhã, toma seu ca-
fezinho quentinho, 
reforçado, tem um 
almoço saboroso, um 
jantar aconchegante, 
numa casa confor-
tável, junto com sua 
bela e amada família, 
descansa numa ca-
ma com cobertores 
felpudos, às vezes, 
até importados, com 
aquecedores e, com 
tudo isso, esta recla-
mando do frio. 

Já parou para ima-
ginar seu irmão que 
não tem nada disso, 
que dorme ao relen-
to, numa praça ou de-
baixo de marquises, 
sem um cobertor ou 
pelo menos um len-
çol, uma colcha, acor-
da de manhã, não tem 
café com pão, mes-
mo sem manteiga, 
o almoço? Também 
não tem. Jantar? Nem 
pensar. Família...?

Ah, ta! Você po-
de até pensar e dizer 
com certa razão... “de 
que adianta comprar 
um cobertor, um pa-

Se você esta sentindo 
frio, imagine o seu irmão! 

cote de bolacha, ar-
roz, feijão ou um litro 
de leite e doá-los, se 
muitos, simplesmen-
te vão trocar por be-
bidas e drogas!?” É 
verdade, isso aconte-
ce com muitos. Eles 
estão desesperados, 
desamparados, des-
preparados, viciados, 
muitos perderam a 
razão de ser, de estar, 
de amar, de serem 
amados, e até mes-
mo de viver.  

Mas, como esta o 
seu coração? Se vo-
cê esta sentindo frio, 
imagina o seu irmão!

O frio... o que é o 
frio, o que pode cau-
sar a mim ou ao ir-
mão?

“O frio causa dimi-
nuição da tempera-
tura corporal, o que 
reduz a capacidade 
de resposta do sis-
tema imunitário e fa-
vorece a atividade de 
vírus respiratórios, 
ficando o organismo 
mais susceptível a 
infecções. Pode ainda 
agravar os sintomas 
de doenças pré-exis-
tentes, nomeada-
mente cardiovascu-
lares, respiratórias e 
músculo-esqueléti-
cas. Por outro lado, 
podem surgir lesões 
na pele, por desidra-
tação (secura, ecze-

ma) ou por exposi-
ção direta ao frio e 
à humidade (úlceras 
por frio derivadas do 
congelamento, quei-
maduras, pé-de-i-
mersão ou frieiras). 
Em situações extre-
mas, o frio pode di-
minuir a temperatura 
corporal abaixo dos 
35ºC, causando hi-
potermia, cujos sin-
tomas progridem de 
arrepios, sonolência, 
confusão, coma, até 
à morte. As crianças 
e os idosos são mais 
susceptíveis, pois têm 
muitas vezes limita-
ções de movimento 
e de comunicação. 
Os idosos podem ain-
da apresentar pouca 
gordura subcutânea e 
falta de sensibilidade 
à temperatura. Indi-
retamente, o frio po-
de causar acidentes 
rodoviários por der-
rapagem, quedas no 
gelo, incêndios e into-
xicações por monóxi-
do de carbono devido 
ao uso incorreto ou 
mau funcionamento 
de sistemas de aque-
cimento.”

Pois é! Sei que vo-
cê esta sentindo um 
pouco de frio, o in-
verno sempre traz 
temperaturas baixas, 
e neste ano promete, 
mas você pode salvar 

uma vida.
Veja ai, no fundo 

da gaveta, do guarda-
-roupa, da mala, vai 
encontrar uma calça, 
blusa, camisa, meia, 
sapato, um cober-
tor usado que você 
nem lembrava mais, 
há muito tempo vo-
cê não as usam. Às 
vezes estão até ocu-
pando o lugar de um 
novo, moderno. 

Busque no fundi-
nho do seu coração, 
tenho certeza que vai 
encontrar um tiqui-
nho de amor, que vai 
aquecer e salvar um 
irmão.

Em todas as cida-
des existem prefei-
turas, associações, 
igrejas... não importa 
a crença ou o partido 
político, o importante 
é você agir, doar, se 
doar.

Sair da zona de 
conforto... É isso! 
Muitos irmãos estão 
esperando por essa 
sua atitude, determi-
nação, amor. Tenha 
certeza que vai trazer 
calor para o seu cora-
ção e para sua alma. 
Deus te abençoe!

Valdemir A. Camargo
Jornalista

Londrina – Pr.

Quando foi implantado, no Brasil, cotas 
para facilitar indivíduos de origem africana a 
ingressarem no ensino superior – diria raça, se 
não fosse politicamente incorrecto, – ergue-
ram-se muitas vozes discordantes. Uma, foi a 
minha. Modesta, sim, mas sincera, na impren-
sa brasileira, portuguesa e noutros países. 
Discordei, porque todos somos ou devíamos 
ser, iguais, seja – cor, etnia, religião e sexo que 
for. Discordei, porque sou contrário a cotas, e 
se tiver que haver, devem basear-se apenas 
no rendimento de cada um ou no agregado 
familiar.

Quantas pessoas de cor branca, vivem – no 
Brasil, – em favelas imundas e debaixo de pon-
tes e viadutos, sem qualquer recato, em mí-
nimas condições de higiene, mas são, muitas 
vezes, preteridas, por serem de cor branca!

Também não sou a favor de cotas para 
mulheres, para ocuparem cargos políticos, no 
parlamento, governo e empresas. Sou contra, 
porque considero deprimente. As mulheres 
devem-se impor pelo mérito – pelo saber e 
competência, – e não pelo sexo. Depois, quan-
do se vê uma mulher nesses cargos, fica-se 
na dúvida, se ocupa pela competência ou ape-
nas por ser mulher.

Lamenta-se que nos parlamentos euro-
peus, as mulheres se encontrem em minoria. 
Não vejo qualquer problema nisso, porque o 
bom senso indica, que se deve escolher sem-
pre, para esses cargos, os mais competentes 
e não o sexo.

Amigo meu – já falecido, – dizia, por graça: 
que tinha que existir equidade na admissão 
ao ensino superior, já que há nas Faculdades, 
em regra, mais alunas que alunos. Pois – não 
é verdade, – em tudo deve haver igualdade? - 
Concluía.

O que deveria preocupar, não é haver mais 
mulheres ou homens, mas sim: que os repre-
sentantes sejam competentes e justos, que 
cuidem do bem-estar da comunidade, e não 
deles.

Deixemo-nos de cotas, de guerra de sexos, 
e que homens e mulheres, que ocupam car-
gos importantes, sejam criaturas honestas, 
honradas, justas, e tementes a Deus.

Humberto Pinho da Silva 
 Blogue luso-brasileiro: 

"PAZ" solpaz.blogs.sapo.pt/  
-humbertopinhodasilva@gmail.com

Falemos de "Cotas"

Provai e vede quão suave é o Senhor!
 "Bendirei o Senhor Deus em todo 

o tempo, seu louvor estará sempre 
em minha boca. Minha alma se 
gloria no Senhor; que ouçam os 

humildes e se alegrem!" (Sl 33(34)
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Os motoristas 
que trafegam 
pela região 

oeste de Londrina, 
nas proximidades da 
Avenida Tiradentes 
devem redobrar a 
atenção. Isso porque, 
está sendo executada 
a duplicação da Ave-
nida Cruzeiro do Sul, 
via que fica atrás do 
Moinho Dona Benta li-
gando a Avenida Luigi 
Amorese (Jardim Le-
onor/Santa Rita) até a 
Avenida Tiradentes.

O fluxo de veículos 
continua liberado e só 
deverá ser suspenso 
caso seja necessária 
a transposição de al-
gum trecho de gale-
ria pluvial. De acordo 
com a Companhia Mu-
nicipal de Trânsito e 
Urbanização (CMTU), 
o trânsito está fluin-
do em pista simples, 
em mão dupla, pois 

Av. Cruzeito do Sul atrás do  Moinho de Trigo Dona Benta -  J.Macêdo - região Oeste de Londrina

Foto: Divulgação

Prefeitura executa a duplicação da 
Av. Cruzeiro do Sul na região oeste

a parte duplicada já 
não tinha circulação 
de veículos antes das 
obras. Dessa manei-
ra, os agentes da CM-
TU fazem ronda no 
local e, quando for 
necessário, a popu-
lação pode telefonar 
para a central de fis-
calização da CMTU, 
pelo (43) 3379-7607.

Ao todo, serão du-
plicados 410 metros 
de extensão da via, 
que dará agilidade ao 
trânsito de carros, 
caminhões, ônibus 
e motocicletas que 
passam diariamen-
te pela avenida. Nos 
trabalhos de dupli-
cação estão inclusos 
também os serviços 
de construção das ga-
lerias pluviais, para a 
captação das águas 
das chuvas, além da 
pavimentação asfálti-
ca. No momento, está 

sendo feita a regulari-
zação do solo para a 
execução do subleito.

Segundo o secretá-
rio municipal de Obras 
e Pavimentação, João 
Verçosa, as obras são 
uma reivindicação da 
Prefeitura de Londri-
na em contrapartida à 

liberação de dois lote-
amentos particulares 
feitos no local. Desde 
maio deste ano, elas 
estão sendo feitas e 
a previsão de término 
é entre 30 a 45 dias. 
“É uma contrapartida 
de dois loteamentos, 
cuja obrigação de se 

fazer a pavimentação 
é dos proprietários 
desses locais. É uma 
obra importante, que 
a Prefeitura de Lon-
drina exigiu que as 
loteadoras executas-
sem porque fazia al-
guns anos que ela es-
tava pendente, mas, 

Os moradores 
do Jardim São 
Pedro e bairros 

vizinhos, na área les-
te da cidade, puderam 
acompanhar, na quar-
ta-feira (22), a entrega 
da reforma do Centro 
de Educação Infantil 
(CEI) Sebastião San-
ches Sarauza.  Com 
o pacote de serviços 
desenvolvidos no CEI, 
totalizando R$ 100 mil 
de investimento com 
recursos municipais, 
este local teve a opor-
tunidade de aprimorar 
seus ambientes e as 
condições de aprendi-
zado para as 40 crian-
ças atendidas, de um a 

Foto: Emerson Dias / N.ComCEI Sebastião Sanches 
Sarauza é entregue 
reformado na região leste

quatro anos. Além das 
alunas e alunos, a equi-
pe de colaboradores 
também passa a des-
frutar de espaços mais 
confortáveis, agradá-
veis e adequados para 
o desenvolvimento das 
tarefas diárias.

Este é o 12º CEI refor-
mado e entregue pela 
Prefeitura de Londrina 
em 2022. Com mais 
uma etapa de obras 
concluída, a Secretaria 
Municipal de Educação 
avança no processo 
de revitalização de 50 
unidades educacionais 
filantrópicas, contem-
plando bairros de to-
das as regiões da ci-

dade. O investimento 
total será de R$ 8 mi-
lhões.

No CEI Sebastião San-
ches Sarauza, a refor-
ma incluiu colocação 
de novo piso no pátio 
escolar e salas de aula, 
renovação da área de 
entrada, com portão 
e rampa acessível no-
vos, e calçada externa 
de concreto, bem co-
mo pintura geral – in-
terna e externa. Houve 
também o fechamen-
to da cerca protetora 
com novos trechos de 
grade. O telhado pas-
sou por adequações e 
a unidade ganhou uma 
nova brinquedoteca 

coberta para as crian-
ças. O prefeito Marce-
lo Belinati descerrou 
a nova placa do CEI, 
transitou pelo local, vi-
sitando as salas de au-
la, além de conversar 
com a direção, profes-
sores e funcionários 
presentes. Ele ainda 
foi homenageado ten-
do recebido presentes 

dos alunos. “Sempre 
foi um plano impor-
tante da nossa gestão 
prezar pela educação 
das crianças e valori-
zar escolas municipais, 
CMEIS e CEIs. Temos 
muitos avanços ainda 
alcançar e melhorias 
a serem implantadas, 
mas é uma imensa 
honra e alegria poder 

agora, está sendo 
feita”, ressaltou Ver-
çosa.

A obrigação de fa-
zer é das loteadoras 
e a da Prefeitura de 
Londrina, por meio da 
Secretaria de Obras 
e Pavimentação, é de 
fiscalizar os serviços.

contribuir para este 
momento único que 
Londrina vem vivendo, 
na área educacional e 
tantas outras. Nosso 
compromisso é conti-
nuar qualificando es-
sas instituições que de-
sempenham papel tão 
valioso na construção 
do futuro de Londrina”, 
destacou o prefeito.
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Com o objetivo de 
ouvir os moradores da 
zona rural de Cambé 
em relação à segurança 
nestas áreas, a Prefei-
tura realizou uma reu-
nião na terça-feira (21) 
com produtores rurais 
da cidade, empresas do 
agronegócio e com a Po-
lícia Militar. O encontro 
faz parte da estratégia 
de combate ao crime 
nas áreas rurais da ci-
dade, que em Cambé é 
feito por meio do Pro-
grama Segurança Ru-
ral, desenvolvido pela 
Prefeitura para facilitar 
a troca de informações 
dos agricultores com 
as forças de segurança. 
Com o sistema é possí-
vel manter um contato 
mais rápido e direto com 
os moradores das áreas 
rurais, pois em caso de 

Prefeitura discute Segurança Rural com 
agricultores e Polícia Militar

perturbação, roubo, ve-
ículos suspeitos na área 
entre outros, o batalhão 
terá um acesso mais rá-
pido e facilitado da área, 
podendo agir com maior 
velocidade na averigua-
ção das denúncias.

"O Programa Segu-
rança Rural foi tão bem 
aceito, que a ideia está 
sendo levada para ou-
tras partes do estado. 
Nossa missão é ajudar 
a polícia a combater o 
crime e estamos con-
seguindo. Os números 
de furtos e roubos das 
áreas rurais diminuíram 
drasticamente após a 
criação do Programa", 
destacou o prefeito Con-
rado Scheller.

Atualmente, a 11° 
Companhia Independen-
te da Polícia Militar tem 
duas caminhonetes para 

realizar os trabalhos de 
fiscalização, com previ-
são de chegada de mais 
uma. Segundo o tenen-
te Aquaroli, o sistema e 
o apoio dos moradores 
ajudam os policiais a 
compreenderem a área 
e acabar com quadrilhas 
ainda na base, como as 
do chamado “Novo Can-
gaço”, que realizam ata-
ques nas cidades, mas 
normalmente montam 
sua base operacional 
nas áreas rurais. “Nin-

guém melhor que os 
moradores das áreas 
rurais para saber de 
pessoas diferentes, mo-
vimentações incomuns 
na área”, destaca.

Aquaroli reforça que 
a participação da co-
munidade é de grande 
importância para que a 
polícia consiga realizar 
o trabalho de segurança 
de forma mais rápida e 
eficaz. “A segurança pú-
blica deve ser feita pelo 
setor público, mas preci-

sa da participação e par-
ceria da comunidade”.

O capitão Marcelo 
Israel da Costa Viei-
ra, comandante da 11° 
Companhia Independen-
te, afirma que, desde 
o início do programa o 
número de roubos e fur-
tos nas áreas rurais caiu 
drasticamente e que a 
segurança nos locais in-
dicados melhorou, pois 
uma das grandes dificul-
dades encontradas na 
segurança rural é que 
a área é muito grande 
e com poucas informa-
ções de localização. 
Com a divisão por áreas, 
o atendimento se torna 
mais rápido e eficaz.

Além do sistema, os 
moradores das áreas 
rurais estão utilizando 
um grupo do WhatsApp, 
criado especialmente 

para que denúncias do 
tipo sejam realizadas. 
Com a independência da 
11° Companhia de Cam-
bé, a companhia que 
atualmente tem 70 po-
liciais, vai quase dobrar, 
recebendo em torno de 
60 novos policiais.

Os produtores rurais 
e moradores das áreas 
devem se cadastrar pa-
ra participar do serviço 
de segurança. As fichas 
cadastrais podem ser 
encontradas em coope-
rativas onde os produ-
tores estão associados.

Em caso de roubo 
ou furto, a pessoa deve 
entrar em contato com 
a Polícia Militar pelo 190 
e fornecer informações 
de cadastro e a partir 
delas a polícia consegue 
a localização e dados de 
itens.
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Ibiporã

Estendendo para 
todas as instituições, 
prefeito José Maria Fer-
reira assinou, na segun-
da-feira (20), o primeiro 
convênio, firmado com 
o Instituto Filadélfia, 
responsável pela UNI-
FIL.

Para proporcionar 
mais oportunidades de 
estágio no município 
e maior qualidade no 
apoio aos professores 
da rede municipal de en-
sino, frente as suas ne-
cessidades, o prefeito 
José Maria Ferreira ini-
ciou, acompanhado pe-
lo vereador Rafael Eik 
Ferreira e o Secretário 
Municipal de Educação, 
Antonio Prata Neto, as 
assinaturas dos termos 
de convênio com insti-
tuições particulares de 
ensino superior, para 
oferta de estágios cur-
riculares não obriga-
tórios dos cursos de li-
cenciatura e pedagogia, 

Importante fase 
vem após toda a pre-
paração do espaço, 
da escavação à ras-
pagem, da terraplana-
gem à organização do 
espaço realizados pela 
prefeitura, seus servi-
dores e máquinas

O prefeito José Ma-
ria Ferreira assinou, 
na terça-feira (21) no 

Prefeito José Maria Ferreira assina ordem de serviço para 
realização do entorno do lago, no jardim Beltrão Park

Prefeito José Maria Ferreira assina Ordem de Serviço 
à empresa Milano Engenharia. "Vamos acompanhar 

juntos esta evolução notável. A cada dia, nossa Terra vai 
ficando ainda mais Bonita. Isso é responsabilidade em 

entregar qualidade de vida à família ibiporaense".

Divulgação/PMI

gabinete, acompanha-
do pelo secretariado, 
pelo Legislativo e em 
transmissão ao vivo 
ao cidadão, a Ordem 
de Serviço para rea-
lização das obras no 
entorno do lago, no 
jardim Beltrão Park. 

A obra, que teve sua 
fase inicial - e essen-
cial para receber esta 

próxima etapa - reali-
zada por máquinas e 
servidores da Prefei-
tura de Ibiporã, agora, 
por meio da Ordem de 
Serviço assinada pelo 
chefe do Executivo e 
entregue à empresa 
MILANO ENGENHARIA 
que traz o valor de 
R$2.546.783,88 re-
ceberá: Calçamento, 

Paisagismo, Plantio de 
árvores nativas,- Pisos 
em paver, Ciclofaixa, 
Pista de caminhada, 
Rampas para acesso 
e inclusão, Cercamen-
tos, Drenagens e pro-

teção de nascentes, 
Quadra de vôlei e mi-
ni-quadra de basquete.

"Trabalhamos por 
uma cidade com qua-
lidade de vida, que 
acolha o cidadão e as 

famílias com digni-
dade e com respeito. 
Que possamos desen-
volver o nosso amor 
pela cidade", registrou 
o prefeito José Maria 
Ferreira.

Prefeito entrega novos reforços 
à Saúde de Ibiporã

Com portas aber-
tas nas governan-
ças estadual e fede-
ral, administração 
municipal conquista 
parte de recursos 
de cada veículo e 
por meio de com-
plemento, reforça a 
frota de atendimen-
to ao cidadão

Uma ambulância 
Renault Master (de 
ATENÇÃO PRIMÁRIA 
EM SAÚDE) - que 
atuará no transpor-
te de pacientes - e 
um carro Hyundai 
HB20 - direciona-

do ao CAPS Adulto e 
apoio à Saude Mental 
- ambos zero quilô-
metro, foram entre-
gues pelo prefeito Jo-
sé Maria, à Secretaria 
Municipal de Saúde.

Já a serviço da 
família ibiporaense, 
os veículos ficaram 
prontos em menos de 
11 dias, considerando 
chegada no município, 
plotagem e entrada 
em serviço.

O relacionamento 
de portas abertas da 
administração com as 
governanças permi-

te a constante con-
quista de recursos.

A administração 
recebeu, da União, 
R$50.000,00 e 
c o m p l e m e n t o u , 
com recursos pró-
prios R$27.000,00 
para aquisição do 
carro de mode-
lo HB20. Já para 
a ambulância Re-
nault Master, a 
gestão recebeu 
R$170.000,00 do 
Governo do Paraná 
e complementou, 
com recursos pró-
prios R$70.000,00. 

Administração municipal inicia convênios 
com instituições de ensino

Prefeito José Maria Ferreira iniciou, acompanhado 
pelo vereador Rafael Eik Ferreira (Dir.) e o Secretário 

Municipal de Educação, Antonio Prata Neto (Esq.), 
as assinaturas dos termos de convênio com 
instituições particulares de ensino superior 

com destaque para o 
Instituto Filadélfia, pri-
meira entidade creden-
ciada, responsável pelo 
Centro Universitário Fi-
ladélfia (UNIFIL).

Previstas vagas de 
até 30 horas semanais 
para estágios, com ên-
fase no reforço da al-
fabetização, atividades 
lúdicas e apoio a inclu-
são, os estudantes de 
licenciatura e pedagogia 
auxiliarão na organiza-
ção dos alunos, dando 

suporte aos profes-
sores e aperfeiçoando 
o sistema. “Este é um 
importante passo para 
a Educação de Ibipo-
rã. Desbravadora das 
técnicas que somam à 
inclusão, ao desenvolvi-
mento pedagógico e ao 
aperfeiçoamento dos 
métodos, o objetivo é 
sempre proporcionar 
às crianças, um melhor 
aprendizado”, comen-
tou o prefeito José Ma-
ria Ferreira.
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Secretariado; vereadores; diretores e coordenadores acompanharam a 
solenidade transmitida ao vivo pelas redes sociais da Prefeitura de Ibiporã
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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!

DE  JUNHO DE 2022
EDIÇÃO DE 24 A 30

Destaque da Semana
Foto: Vida Torres / Lipe Aramuni / Divulgação/

contato@agencialuxxus.com.br

Musa
do

 L ondr ina

L a ís 
B iz

A atual musa do Londrina, posou sensual para uma marca de lingerie 
após um período afastada dos cliques, e chamou a atenção pela beleza 
clássica e um corpo perfeito. "Não acho que exista um segredo para a beleza, 
mas acredito que o estado de espírito se reflete no corpo. Estou livre, feliz 
e focada nos meus objetivos. Isso aparece no físico, tenho certeza!", disse 
durante o ensaio. "Estou solteira e leve. Meu foco agora é ganhar a disputa 
nacional do Musa do Brasileirão, vou me preparar ainda mais para chegar 
em novembro com ainda mais chances de levar o título", garantiu.

A final do Musa do Brasileirão acontece em novembro em São Paulo. Até 
lá, Laís garante que vai seguir firme na preparação para mostrar sua melhor 
versão na passarela. "Vou chegar em novembro ainda mais gostosa!"

A apresentadora Maika Martins, entrevistou as misses e misters 
Brasil Beauty WorldWide e a mentora e coordenadora estadual, 
Glacimeire Cardoso, no programa Vitrine e Revista da TV Tarobá. 
Na foto de Miguel Rodrigues: Giovana Coltri de Souza, Miss Brasil 

Infantil Luxo, João Paulo Nones, 1° Príncipe Brasil Beauty Worldwide 
2022, Glacimeire Cardoso, mentora e coordenadora Paraná, A 

apresentadora Maika Martins, Leticia Moretto, 1ª colocada Título: 
Miss Brasil Curvy Beauty WorldWide 2022 e Raquel Feldmann Heck, 

1ª colocada - Miss MRS Brasil Classic Beauty Worldwide 2022.

Brasil Beauty WorldWide

Ana Oliveira, 
1° princesa 

Brasil Beauty 
Worldwide 

em seu 
maravilhoso 

traje típico, 
da Center 
Fantasias, 

coordenada 
por Glacimeire 

Cardoso.
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Depois de alguns dias de folga, devido à maratona de trabalhos no Mato Grosso do Sul, o 
elenco de “Pantanal” vai retomar nesta semana as gravações da novela no Rio de Janeiro. A 
partir de agora, todas as sequências serão realizadas apenas nos Estúdios Globo, movimen-
tando o elenco principal, a segunda família de Tenório (Murilo Benício) e as participações 
especiais. 

Como se observa, já existe todo um planejamento definido quanto à participação 
de atores. Mas tem um assunto que a sua direção ainda não fala, que é a data de 
exibição do último capítulo.

Consultada pela coluna, a Comunicação da Globo se limita a informar que “Pan-
tanal ficará em exibição até 
o segundo semestre”.

Não confirma, por 
exemplo, o desfecho em 
7 ou 14 de outubro – 
como circula nos seus 
bastidores. E esse mis-
tério, convenhamos, 
tem todo sentido! Bons 
motivos para isso não 
faltam. 
(Irandhir Santos e Alanis 
Guillen / crédito João Mi-
guel Júnior)

Globo faz mistério sobre data de 
encerramento de “Pantanal”
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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

MAIS QUE UM SITE

VENDAS
É UMA DE MÁQUINA 

DE  JUNHO DE 2022
EDIÇÃO DE 24 A 30

CLASSIFICADOS

ATAS

AVISOS

SÚMULAS

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

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

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.

ALUGO
ALUGO QUARTO PARA MULHER.
R$400 INCLUSO ÁGUA E LUZ. TEREZI-
NHA 3357-3701.

CELONTRAN PUBLICA

CELONTRAN – CENTRO LONDRINENSE DE CAPA-
CITAÇÃO PROFISSIONAL INTEGRADO AO TRÂNSI-
TO LTDA ME, CNPJ 20.936.625/0001, PORTARIA Nº 
067/2016 – DG, LONDRINA – PR, PUBLICA OS ALUNOS 
QUE CONCLUÍRAM O CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE 
INSTRUTOR DE TRÂNSITO DE 18 E 19 DE JUNHO/2022 
- PROCESSO: 92.180986-2 – GISLAINE RODRIGUES 
YOSHII, PROCESSO:  92.180995-1 – ILSON IEGER JU-
NIOR, PROCESSO: 92.165278-3 – LÁZARO MARTINS 
RAMOS, PROCESSO: 92.181002-1 – MARCIA CIPRIA-
NO , PROCESSO: 92.181431-1 – MOCIONE FERREIRA 
DE SOUZA

SÚMULA DE 
REQUERIMENTO DE 
LICENÇA AMBIENTAL

SBA TORRES BRASIL, LI-
MITADA., torna público que 
requereu à Secretaria Munici-
pal do Ambiente de Londrina 
– SEMA a LICENÇA AMBIEN-
TAL SIMPLIFICADA - LAS, 
para o licenciamento da Esta-
ção Rádio Base de telefonia 
celular (sigla BR56822-R), situ-
ada na Rua dos Cravos, nº 103, 
Bairro: Ricardo, CEP 86.035-
310, Londrina-PR.

SÚMULA DE 
REQUERIMENTO DE 
LICENÇA AMBIENTAL

SBA TORRES BRASIL, LI-
MITADA., torna público que 
requereu à Secretaria Mu-
nicipal do Ambiente de Lon-
drina – SEMA a LICENÇA 
AMBIENTAL SIMPLIFICADA 
– LAS, para o licenciamento 
da Estação Rádio Base de te-
lefonia celular (sigla BR56818), 
situada na Rua Guilherme Au-
gusto Menoncin, nº 317, Bairro: 
Jardim Campus Verdes, CEP 
86.085-256, Londrina-PR.

LOPES PARTICIPAÇÕES S/A
NIRE n° 41300090734 e CNPJ n° 20.608.528/0001-55

Ata da 7ª Assembleia Geral Ordinária Realizada em 14 de junho de 2022
1. Data, hora e local: 14 de junho de 2022, às 15h30, na sede da companhia localizada em Londri-
na – PR, na Av. Brasília, 3.126, Jardim Nossa Sra. do Desterro, CEP: 86025-180. 2. Convocação 
e presença: Dispensada a publicação de editais de convocação face à presença de 100% (cem 
por cento) dos acionistas, conforme assinaturas apostas ao final desta Ata, bem como no Livro de 
Presença de Acionistas da Companhia. 3. Mesa: Daniela de Andrade Lopes Gomes, Presidente, 
e Mariana Corrêa Monteiro Seccatto, Secretária. 4. Ordem do dia:  a) Tomar as contas do(s) 
administrador(es), examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício social en-
cerrado em 31 de dezembro de 2021;  b) Deliberar sobre a destinação do resultado apurado no 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. 5. Deliberações:  a) Aprovação das contas 
dos administradores e Demonstrações Financeiras dos exercícios sociais encerrados em 31 de 
dezembro de 2021: Foram apresentados, examinados, discutidos e aprovados, por unanimidade de 
votos, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerra-
do em 31 dezembro de 2021, apresentados aos acionistas nesta assembleia; e publicadas no Jornal 
União, do dia 10 de junho de 2022, fl. 08. As demonstrações financeiras da companhia também fica-
rão arquivados na sua sede.  Nos termos do art. 133, §4º da Lei 6.404/76, considerou-se que com a 
entrega dos documentos antes da realização desta Assembleia, fica sanada a falta de publicação dos 
anúncios e/ou a inobservância dos prazos previstos no art. 133 da Lei 6.404/76. b) Destinação do 
resultado apurado nos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2021: A Companhia apurou 
lucros, de forma consolidada, no valor de R$ 23.371.253,00 (vinte e três milhões, trezentos e setenta 
e um mil e duzentos e cinquenta e três reais), no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021; 
sendo que a controladora apurou resultado de R$18.371.254,00 (dezoito milhões, trezentos e setenta 
e um mil, duzentos e cinquenta e quatro reais). Deste valor, houve distribuição de lucros no valor de 
R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), o que fica desde já ratificado pelos acionistas, por delibe-
ração e aprovação de sócios que correspondem a 100% (cem por cento) do capital da Companhia. 
Fica deliberado e aprovado, por unanimidade de votos que correspondem a 100% (cem por cento) 
do capital social da companhia,que o saldo restante fica destinado a conta de reserva de lucros da 
Companhia. 6. Encerramento: Finalizando os trabalhos, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem 
dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário 
à lavratura da presente Ata. Reabertos os trabalhos, esta Ata, redigida na forma prevista pelo Artigo 
130, da Lei nº 6.404/76, foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. A presente Ata é cópia fiel da 
que se encontra lavrada no livro de Atas da Companhia.

Londrina - PR, 14 de junho de 2022.
Mesa e Acionistas

  Daniela De anDraDe lopes Gomes 
Presidente da Mesa e de inventariante Do

espólio De peDro BarBoza lopes; e 
espólio De maria Cristina De anDraDe lopes.     

mariana Corrêa monteiro seCCatto
                     secretária e advogada

                  oaB/Pr 58.471
IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ  Nome
06662606995 MARIANA CORREA MONTEIRO SECCATTO
73075493953 DANIELA DE ANDRADE LOPES GOMES

Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº 20223954403 em 20/06/2022.
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PAPO DE ESPORTE
Por: Guilherme Lima

PIADASPIADAS
DE  JUNHO DE 2022
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Um homem e uma boni-
ta mulher estavam jan-
tando á luz de velas num 
restaurante de luxo. De 
repente o garçom notou 
que o homem escorre-
gava lentamente para 
debaixo da mesa. A mu-
lher parecia não reparar 
que o companheiro tinha 
desaparecido.
- Perdão, senhora - disse 
o garçom - mas eu acho 
que seu marido está de-
baixo da mesa.
- Não está não - disse a 
mulher, olhando calma-
mente para o garçom 
- Meu marido, Tonhão, 
acabou de entrar no res-
taurante.

O freguês:
- Garçom, tem um cabelo 
na minha feijoada!!!

Seu médico diz: “Tire a 
roupa”
Seu psicanalista diz: 
“Agora deite e relaxe”
Seu farmacêutico diz: 
“Dói a cabeça?”
Seu dentista diz: “Abra 
um pouco mais...”
Seu oftalmologista diz: 
“E agora, está melhor?”
Seu decorador diz: 
“Quando estiver tudo 
dentro, você vai gostar”
Seu flanelinha diz: 
“Vem, vem, assim, as-
sim....”
Seu frentista diz: “A se-
nhora quer que eu tro-
que o seu óleo...?”
Seu professor de culi-
nária diz: “Isso, assim 
mexe um pouco mais 
agora...”
Seu vendedor de fruta 
diz: “Pode segurar, mas 
não pode apertar...!”
Seu padeiro diz: “Sim, 
está quentinho..., como a 
senhora gosta!”
Seu peixeiro diz: “Vai 
querer tudo ou só a me-
tade?”
Seu feirante diz: “Gosto-
so não é? Pode experi-

mentar outra vez...”
Seu cabeleireiro diz: 
“Vamos fazer uma coisa 
diferente?
Seu marido diz: “Hoje 
outra vez? Assim não há 
cristão que agüente...”

Eliseu ao despedir-se 
da esposa: - Querida, 
enquanto eu estiver em 
viagem, como quer que 
te mande noticias? Por 
telefone, whats, ou pelo 
correio? 
E ela: - De preferência, 
por transferência bancá-
ria ou Pix...

- Ah, o senhor me des-
culpe, mas tenho certeza 
que é do saco do feijão. 
- Tudo bem, então. 
Passado um tempo e o 
freguês: 
- Garçom, tem outro ca-
belo na minha feijoada. 
- Fique tranqüilo, senhor, 
tenho certeza que é do 
saco do feijão de novo... 
- Ô, garçom, caramba! 
Tem um monte de cabe-
lo na minha feijoada!!! 
- Tudo bem, senhor, vou 
trocar seu prato, mas te-
nho certeza que é do sa-
co do feijão. 
O freguês:
- Ótimo, melhor assim. 
Garçom:
- Ô feijão! Vem aqui tro-
car o prato do cavalhei-
ro!!!

Tom: C   -   Intr: C  Dm  G7  C  G  C

Na volta daquela estrada, bem em frente uma encru-
zilhada, todo ano a gente via / lá no meio do terrei-
ro a imagem do padroeiro São João da Freguesia. 

Do lado tinha a fogueira em redor a noite inteira tinha caboclo violeiro / 
e uma tal de Terezinha, cabocla bem bonitinha sambava nesse terreiro.

Era noite de São João, estava tudo no serão, estava Ro-
mão, o cantador / Quando foi de madrugada, saiu com Te-

reza pela estrada, talvez confessar seu amor.
Chico Mulato era o festeiro Caboclo bom, violeiro sentiu frio seu coração 

/ Tirou da cinta o punhal e foi os dois encontrar, era o rival, seu irmão.
Hoje na volta da estrada em frente àquela encruzilha-

da ficou tão triste o sertão / Por causa de Terezinha, es-
sa tal de caboclinha nunca mais teve São João.

C                                   Dm                       G7                  C
Tapera de beira da estrada Que vive assim descoberta
F                                             G7                    G             C
Por dentro não tem mais nada Por isso ficou deserta
C                            Dm                 G7         C
Morava Chico Mulato O maió dos cantadô
 F                                         G7            G                          C
Mas quando Chico foi embora Na vila ninguém sambou
F                             G7                  G             C
Morava Chico Mulato O maió dos cantadô.  (Intr)

C                              Dm         G7                    C
A causa dessa tristeza Sabida em todo lugar
F                          G7                        G               C
Foi a cabocla Tereza Com outro ela foi morar
C                           Dm                      G7             C
E o Chico acabrunhado Largou intão de cantar
F                         G7              G                     C
Vivia triste e calado Querendo só se matar
F                            G7                      G                 C
E o Chico acabrunhado Largou intão de cantar.  (Intr)

C                               Dm           G7                   C
Emagrecendo o coitado Foi indo até se acabar
F                                   G7                              G                  C
Chorando tanto a saudade De quem não quis mais voltar
C                            Dm             G7                 C
E todo mundo chorava A morte do cantador
F                                           G7                   G               C
Não tem batuque, Nem samba Sertão inteiro chorou
F                               G7           G                 C
E todo mundo chorava A morte do cantador

Chico Mulato
Comp: Raul Torres e João Pacífico - Grav: Raul Torres e Florencio
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O deputado es-
tadual Tercilio 
Turini garan-

tiu o repasse de kits 
Educatron para 50 
colégios de Londrina 
e região, fortalecen-
do a estrutura tec-
nológica para educa-
ção de adolescentes 
e jovens. Cada escola 
recebe smart TV 43'', 
computador, web-
cam, microfones, 
teclado com mouse 
pad e pedestal regu-
lável. Os equipamen-
tos contribuem nas 
atividades com uso 
de tecnologia pa-
ra apresentação de 
conteúdo multimídia 
em sala de aula e 
para videochamadas 
com professores 
convidados ou pales-

Deputado Tercilio Turini libera kits Educatron para
50 colégios estaduais de Londrina e região

trantes.
"Todo investi-

mento em educação 
sempre tem grande 
relevância. Fico mui-
to feliz em contribuir 
com a modernização 
dos colégios públi-
cos, colocando mais 
tecnologia à disposi-
ção de alunos, pro-
fessores e toda equi-
pe pedagógica", disse 
o deputado ontem 
(dia 23) no Teatro 
Marista, na solenida-
de de da entrega de 
kits para vários co-
légios do Núcleo Re-
gional de Educação 
de Londrina. "Vou 
trabalhar para equi-
par muito mais esco-
las porque acredito 
na educação pública, 
respeito e reconhe-

ço a competência e 
dedicação dos pro-
fessores e todo pes-
soal da educação. A 
tecnologia tornou-se 
essencial no mundo 
que está em cons-
tante e rápida trans-
formação", declarou 
Tercilio Turini, sau-
dando a chefe do Nú-
cleo Jéssica Pieri, a 
prefeita de Tamara-
na Luzia Suzukawa, 
o prefeito de Jagua-
pitã Gerson Marcato, 
o ex-secretário de 
Saúde e amigo Beto 
Preto, a chefe re-
gional da Casa Civil 
Sandra Moya, repre-
sentantes da Secre-
taria de Educação do 
Estado, professoras, 
professores e todos 
os presentes.

Assaí 
Colégio Barão do Rio Branco
Bandeirantes 
Colégio Juvenal Mesquita
Cornélio Procópio 
Colégio André Seugling  
Colégio Castro Alves  
CEEBJA Cornélio Procópio  
Colégio Cristo Rei  
Colégio Dulce de Carvalho
Jataizinho 
Colégio Adélia Lopes
Nova Fátima
Colégio Aloysio de Barros Tostes
Rosário do Ivaí 
Colégio Campineiro do Sul  
Colégio Boa Vista da Santa Cruz  
Colégio José Rosas  
Colégio Vila União
São João do Ivaí 
Colégio Arthur de Azevedo  
Colégio Diogo Correia  
Col. Prof. Jamil Aparecido Bonacin  
Colégio José de Mattos Leão  
Colégio Júlio Emerenciano
Santo Antônio Da Platina
Colégio Moralina Eleutério  
Colégio Barão do Rio Branco  
Colégio Santa Terezinha
Cambé 
Colégio Helena Kolody  
Colégio Leopoldino Ferreira
Jaguapitã 

Colégios que recebem kits Educatron liberados 
pelo deputado estadual Tercilio Turini

Colégio Nilson Ribas  
Colégio Waldemiro Pedroso
Londrina  
Colégio Adélia Barbosa  
Colégio Albino Sanches  
Colégio Altair Aparecido Carneiro  
Colégio José Carlos Pinotti  
Colégio José de Anchieta  
Colégio Josemaria Escrivá  
Colégio Maria Helena Davatz   
Colégio Maria José Aguilera  
Colégio Newton Guimarães  
Colégio Nilo Peçanha 
Colégio Nossa Senhora de Lourdes  
Núcleo Regional de 
Educação de Londrina 
Colégio Olavo Ferreira da Silva  
Colégio Olympia Moraes Tormenta  
Colégio do Patrimônio Regina  
Colégio Paulo Freire  
Colégio da Polícia Militar do Paraná  
Colégio Polivalente  
Colégio Barão do Rio Branco 
Colégio da Warta  
Colégio Willie Davids  
Colégio Wistremundo Garcia
Porecatu 
Colégio Malvino de Oliveira
Sertanópolis 
Colégio Machado de Assis
Tamarana
Colégio Estadual Maria Cin-
tra de Âlcantara

Mais uma conquista para saúde 
na parceria do deputado Turini 

e o ex-secretário Beto Preto

O Hospital Evangélico de Lon-
drina inaugurou ontem (dia 23)  a 
nova torre de elevadores, cons-
truída com investimento de R$ 
3,1 milhões. O deputado estadual 
Tercilio Turini participou da so-
lenidade e destacou o trabalho 
conjunto com o ex-secretário de 
Saúde do Paraná, Beto Preto, na 
liberação de R$ 2,6 milhões pelo 
Governo do Estado para a obra. O 
Evangélico complementou com 
R$ 500 mil de contrapartida.

"A torre de elevadores refor-
ça a segurança interna e agiliza 
o atendimento no hospital. Fa-
cilita o transporte de pacientes, 
médicos e toda equipe de saúde. 
Em situações de emergência o 
deslocamento rápido e seguro 
faz muita diferença no sucesso 
do procedimento", comentou o 
médico e deputado Tercilio Turini, 

que foi diretor do HU de Londrina 
por muitos anos. Turini agradeceu 
ao atual secretário de Saúde do 
Paraná, César Neves, e ao colega 
médico Beto Preto. "Ele foi funda-
mental na liberação dos recursos 
e na garantia de uma obra de ex-
trema relevância para o Hospital 
Evangélico, um dos mais impor-
tantes na rede de saúde do Norte 
do Paraná, que vai completar 74 
anos em outubro", afirmou o de-
putado.  Tercilio Turini também 
elogiou a dedicação da equipe do 
Hospital Evangélico, enaltecendo 
o superintendente Eduardo Bis-
tratini Otoni em nomes de todos 
os dirigentes, corpo clínico, de-
mais profissionais de saúde e de 
outras áreas. "Fico satisfeito em 
participar de mais essa conquista 
para a saúde de Londrina", ressal-
tou o deputado.
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Atletas londrinen-
ses de kickboxing são 
novamente destaque 
no 31º Campeonato 
Brasileiro de Kickbo-
xing, realizado entre 
os dias 16 e 19 de junho 
de 2022 em Vitória, 
no Espírito Santo. A 
equipe, formada pelos 
atletas Renê Patrick e 
Guilherme Belarmino 
voltou para a cidade 
com grandes resulta-
dos no torneio, con-
quistando medalhas 
de ouro e prata, res-
pectivamente.

Renê Patrick, que 
compete na categoria 
Low kicks faixa colo-
rida +91kg, venceu os 
dois duelos que lutou 
e conquistou o inédito 
ouro londrinense em 
um campeonato brasi-
leiro. Para ele, a vitória 
nesta edição do Brasi-
leiro teve um sabor de 
superação. “Trabalhei 
muito durante todos 
esses meses para me-
lhorar o meu desem-
penho físico, mental e 
espiritual e, a conquis-
ta da medalha de ouro, 
é a coroação de todo 
esse trabalho come-
çou ainda no torneio do 
ano passado. Eu sabia 
que poderia melhorar 
e consegui. Tudo fruto 
dos ensinamentos de 
meu mestre e amigo 

Foto: divulgação

Equipe londrinense é destaque no Campeonato 
Brasileiro de Kickboxing

Guilherme Belarmino 
e apoio de familiares 
e amigos”, ressaltou o 
campeão.

Já Guilherme Be-
larmino, que disputa o 
Brasileiro desde 2010, 
subiu mais uma vez 
ao pódio na categoria 
Low kicks faixa pre-
ta até 86kg. O atle-
ta chegou ao torneio 
embalado por uma 
grande sequência de 
vitórias na tempora-
da 2021/2022, sen-
do campeão da etapa 
Karlovac da Copa da 
Europa na Croácia, em 
fevereiro; 1º lugar de 
sua categoria no Cam-
peonato Paranaense e 
atual líder do ranking 
nacional na categoria 
até 81kg desde 2019. 
Os atletas contam 
com patrocínio da Pre-
feitura de Londrina, 
por meio do do Fundo 
Especial de Incentivo a 
Programas Esportivos 
(FEIPE) da Fundação de 
Esportes de Londrina 
(FEL).

No Brasileiro, Be-
larmino venceu a se-
mifinal contra um 
atleta do Rio de Janeiro 
e avançou para a fi-
nal, quando enfrentou 
Everton Rocha, outro 
grande atleta de São 
Paulo e contra quem 
o londrinense já havia 

disputado a final do 
Sul-Americano e do 
último Brasileiro. “Fiz 
uma final muito equi-
librada desde o come-
ço, pois já sabia que 
seria uma luta de pa-
rar o ginásio. Terminei 
o combate com a sen-
sação de dever cum-
prido, independente do 
resultado da luta. Tudo 
que treinei, consegui 
colocar em prática. Fi-
co grato por mais um 
ano estar no pódio, en-
tre os melhores, com 
a bandeira de Londri-
na no peito. Encerrei 
o campeonato em 2° 
lugar por uma deci-
são dividida. Agora é 
trabalhar para as pró-
ximas competições”, 
destacou Belarmino.

A 31ª edição do 
Campeonato Brasilei-

ro de Kickboxing foi 
a 12ª participação de 
Guilherme Belarmino 
no torneio.  “Nestes 
mais de 10 anos, nós 
conseguimos formar 
vários medalhistas em 
Campeonatos Brasilei-
ros, Pan-Americanos 
e, muito mais que me-
dalhas, conseguimos 
tirar jovens das ruas e 
dar oportunidades pa-
ra que eles pudessem 
ser o que sonharam. 
Agradeço sempre a 
Fundação de Espor-
tes de Londrina que, 
através do Feipe, tem 
sido uma ferramenta 
fundamental para de-
senvolvimento espor-
tivo de nossa cidade”, 
acrescentou o atleta.

O Campeonato Bra-
sileiro de Kickboxing, 
realizado pela Confe-

deração Brasileira de 
Kickboxing (CBKB), é o 
maior e mais disputa-
do torneio da modali-
dade no Brasil. O even-
to, que contou com a 
participação de 1.255 
atletas de 18 estados, 
conta pontos para o 
ranking nacional e ga-
rante a classificação 
para outras competi-
ções e eventos inter-
nacionais.

Para o presidente 
da Fundação de Espor-
tes de Londrina (FEL), 
Marcelo Oguido, es-
sas conquistas são a 
confirmação de que o 
kickboxing vem cres-
cendo na cidade. Ele 
complementou que é 
sempre uma grande 
alegria poder acompa-
nhar as vitórias e os re-
sultados positivos dos 

PRÓXIMAS 
DISPUTAS

Agora, a equipe 
londrinense de ki-
ckboxing se prepara 
para competir na Co-
pa Paraná, que será 
realizada no mês de 
agosto, em Guara-
puava. E a Prefeitu-
ra de Londrina, por 
meio da FEL, está 
trabalhando para 
que a Copa Brasil de 
Kickboxing seja rea-
lizada na cidade em 
setembro. “Quere-
mos cada vez mais 
investir em esportes 
e eventos aqui na ci-
dade. Em outubro, 
vamos receber o 
Paraná Combate, 
evento promovido 
em parceria com o 
Governo do Estado, 
e a previsão é de que 
teremos 10 modali-
dades de lutas, entre 
elas, o kickboxing”, 
finalizou Oguido.

atletas. “O kickboxing 
é uma modalidade que 
tem tido uma grande 
representat iv idade 
aqui em Londrina. Nos-
sos atletas conquis-
tam projeção nacional 
em campeonatos e 
torneios e, a cada ano, 
nossa equipe amplia o 
número de participan-
tes”, completou.
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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
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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.
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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)

DE  JUNHO DE 2022
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Londrina vai se-
diar, em 2023, os 
campeonatos Brasi-
leiro e Sul-Americano 
de Capoeira. O pedi-
do foi apresentado 
na quarta-feira (22) 
ao prefeito Marcelo 
Belinati, que confir-
mou de pronto o in-
teresse em receber 
os eventos na cidade. 
A solicitação foi feita 
durante encontro no 
gabinete do prefeito, 
em que participaram 
o presidente da Fun-
dação de Esportes 
de Londrina, Marcelo 
Oguido, o responsá-
vel regional da Paraná 
Esporte em Londri-
na, Vilmar Aparecido 
Caus, e, representan-
do a Confederação de 
Capoeira Desporto do 
Brasil e Federação Pa-
ranaense de Capoeira, 
o advogado Ivan Luiz 
Camargo do Santos; 
entre outros.

São previstos, para 
os dois eventos, cerca 
de 300 atletas, mais 
árbitros. No Sul-Ame-
ricano, devem compa-
recer representantes 
de oito países, inclusi-
ve do Brasil.

Ao aprovar a reali-
zação dos torneios em 
Londrina, o prefeito 
Marcelo Belinati des-
tacou a importância de 
valorizar a capoeira, 
dança introduzida no 
Brasil pela população 
negra escravizada e 
que, após muitos anos 
marginalizada, hoje 
é reconhecida como 
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Município apoia Londrina como sede do Brasileiro 
e Sul-Americano de Capoeira em 2023

luta dentro das mo-
dalidades de prática 
esportiva. “A capoeira 
é uma arte popular, 
das raízes da história 
do Brasil. Para quem 
não sabe, a capoei-
ra começou aqui no 
Brasil e daqui foi para 
outros países. Sediar 
esses eventos muito 
nos honra, pois pode-
remos mostrar força 
para o mundo todo 
para levar a capoeira 
às Olimpíadas. Essa 
é uma demanda mais 
do que justa, obter o 
reconhecimento mun-
dial desse esporte que 
faz parte da história 
do Brasil”, frisou.

Ainda não está 
definida a data dos 
campeonatos, mas a 
previsão é que sejam 
realizados entre maio 
e julho de 2023. Na 
reunião, o presidente 
da FEL, Marcelo Ogui-
do, reforçou o apoio 

da Fundação para as 
entidades e grupos 
de capoeira. “Esta-
mos muito felizes em 
poder receber esse 
grande espetáculo no 
ano que vem, que se-
rá o Sul-Americano e 
Brasileiro de Capoeira 
de 2023. Londrina es-
tá de portas abertas 
e seremos parceiros 
sim da capoeira no 
Brasil”, disse.

Entre os participan-
tes do encontro esta-

va o Mestre Farinha, 
título de Reginaldo 
Barboza de Jesus. Há 
35 anos praticando, 
ensinando e aprenden-
do com a capoeira, ele 
afirmou que ter em 
sua cidade eventos 
desse porte será uma 
grande conquista para 
a modalidade. “Lon-
drina sempre teve um 
movimento muito for-
te com a capoeira, en-
tão eu vejo que é mais 
do que merecido esse 

grande evento aqui 
na cidade. E Londrina 
tem uma capacidade 
absurda para vários 
tipos de eventos, en-
tão a gente fica muito 
feliz como capoeirista, 
como atleta e como 
aprendiz, também, 
dessa arte maravilho-
sa que é a capoeira”, 
afirmou.

Por um longo perí-
odo, os praticantes de 
capoeira se esforça-
ram para descriminali-
zar a prática. E até ho-
je, segundo o Mestre 
Farinha, ainda existem 
barreiras a serem su-
peradas; dentre elas, 
o reconhecimento 
profissional. “Algumas 
pessoas ainda discri-
minam pelo fato de 
não conhecer a arte, 
de não saber a história 
dessa luta. A capoeira 
nasceu da necessidade 
de liberdade, liberdade 
de existir como gente, 

então é muito impor-
tante que venham es-
ses eventos para Lon-
drina aprender sobre 
tudo isso”, frisou.

O advogado da 
Confederação de Ca-
poeira Desporto do 
Brasil e Federação Pa-
ranaense de Capoeira, 
Ivan Luiz Camargo do 
Santos, acrescentou 
que, este ano, a des-
criminalização da ca-
poeira completa 85 
anos. Santos também 
citou que a indicação 
de Londrina como ci-
dade-sede do Campe-
onato Brasileiro partiu 
de indicação da Paraná 
Esportes. “Londrina 
será sede do Paraná 
Combate em outubro, 
e a capoeira é uma das 
modalidades. E, em 
uma reunião, foi ques-
tionado sobre Londri-
na sediar o Campeo-
nato, já que tem toda a 
estrutura necessária. 
E hoje, saímos com o 
compromisso e apoio 
do prefeito, faltando 
apenas definir qual se-
rá a data do evento”, 
citou.

O encontro teve 
ainda a presença do 
vereador Fernando 
Madureira; do presi-
dente em exercício do 
Conselho Estadual da 
Promoção de Igualda-
de Racial, Alexandre 
César; e do presidente 
do Conselho Municipal 
da Promoção de Igual-
dade Racial de Cambé, 
Marcos Aparecido So-
ares.

A capoeira é uma arte 
popular, das raízes da 
história do Brasil. Para 

quem não sabe, a capoeira 
começou aqui no Brasil e 

daqui foi para outros países

Marcelo Belinati, prefeito de Londrina
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