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“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)

Os episódios 
que envolvem 
o ex-ministro 

da Educação, Milton 
Ribeiro e pastores 
que frequentavam o 
ministério durante a 
sua gestão têm de ser 
rigorosamente apura-
dos e as irregularida-
des punidas, com cada 
envolvido responden-
do integralmente pe-
lo que fez. Sem esse 
deslinde, o escânda-
lo se propagará no 
seio do governo, com 
prejuízos a todos. A 
Polícia Federal, que 
já atua no caso, tem 
todos os instrumen-
tos para saber sem 
qualquer dúvida a cul-
pa ou dolo de cada en-
volvido e oferecer os 
informes que a Justiça 
necessita para deles 
cobrar as reparações.

Nos Estados Uni-
dos, o lobby é uma 
atividade em que em-
presas, entidades, 
pessoas físicas e seg-
mentos da sociedade 
exercem pressão no 
governo ou repre-
sentantes políticos, a 
fim de influenciar na 
tomada de decisões 
do poder público em 
função de seus inte-
resses. É uma ativi-
dade regulamentada 
e aceita como pro-
fissão. Importantes 
figuras atuam como 

Não confundir lobista 
com corrupto

lobistas e assim são 
respeitadas. Lembro-
-me, anos atrás, de 
um embaixador ame-
ricano no Brasil que, 
ao deixar o posto, vol-
tou ao seu país para 
atuar como lobista. 
Já no Brasil, o termo 
possui em sua maioria 
um caráter pejorati-
vo, por ser associado 
a atos ilícitos. Por se 
tratar de atividade 
paralela, até subt er-
rânea, há o conceito 
de que através dela 
de comete ilegalida-
des e favorecimentos 
indevidos. Mas há um 
forte movimento na 
área econômica para 
que se regulamente 
e, finalmente, a pres-
são por atitudes go-
vernamentais saia da 
penumbra e passe a 
ser exercida com o 
conhecimento geral.

Criou-se, ao lon-
go da história política 
brasileira. a idéia de 
que quem deve lutar 
pelas coisas de inte-
resse da sociedade é 
o político detentor de 
mandato ou os par-
tidos. Eles próprios, 
em vez de discutir a 
regulamentação do 
lobismo, preferem 
deixá-lo à margem, 
supostamente para 
evitar concorrência 
que pode atrapalhar 
na hora em que bus-

cam os votos junto ao 
eleitor. Por conta dis-
so, a atividade é mar-
ginal, exercida por 
quem tem a represen-
tatividade de grandes 
corporações ou culti-
va bons amigos e trá-
fego no governo. Não 
havendo parâmetros 
e nem limites de atua-
ção, é comum que um 

grupo de influencia-
dores (os nossos lo-
bistas informais) atue 
de f orma a prejudi-
car seus concorren-
tes, que reclamam e 
acabam judicializando 
as questões e sus-
tentando escândalos 
que podem manchar 
a biografia de gover-
nantes, auxiliares e 
políticos em geral.

De país atrasado e 
eminentemente agrí-
cola – cujo principal 
produto de exporta-

ção era o café – nos 
tornamos, em menos 
de cem anos, uma 
das dez maiores eco-
nomias do mundo. 
Mantivemos a ativi-
dade agrícola – hoje 
tecnologizada e deno-
minada agronegócio 
– e implantamos um  
vigoroso parque tec-
nológico que se com-

para aos melhores 
do mundo em todas 
as áreas. Deixamos 
de ser aquele lugar 
onde o trabalhador, 
para ser bom, tinha 
de ter saúde e força 
para carregar sacos 
de mercadorias ou 
pesadas peças. Ho-
je o mercado exige 
pessoal capacitado e 
treinado para operar 
a tecnologia e se res-
sente da falta dessa 
mão-de-obra.

Na definição da 

Said Farah, jornalista 
de larga experiência, 
que inclusive foi che-
fe de comunicação 
do Governo Federal, 
lobby é toda atividade 
organizada, exercida 
dentro da lei e da éti-
ca, por um grupo de 
interesses definidos 
e legítimos com o ob-
jetivo de ser ouvidos 
pelo poder público. 
Logo, o lobista jamais 
poderá ser confun-
dido com corrupto. 
Pelo contrário, ele é 
quem, com preparo 
e conhecimento da 
área que representa, 
ao mesmo tempo le-
va a reivindicação e as 
informasções do se-
tor ao governo e aos 
parlamentares. Com 
sua atuação às claras, 
os governantes terão 
mais embasamento 
para as decisões e 
os senadores e de-
putados mais segu-
rança para discutír e 
votar os temas. Nós 
, das associações de 
policiais militares, 
fazemos parte de 
um grupo que leva a 
problemática do se-
tor ao Governo e ao 
Congresso Nacional 
e, na regulamentação 
do lobby, certamente 
seremos oficialmen-
te constituídos como 
lobistas dessa impor-
tante área da segu-

rança pública.  
O momento apon-

ta para a necessidade 
de grandes reformas 
que deixem definiti-
vamente no passado 
o país atrasado e sem 
recursos, onde o “jei-
tinho” foi o insidioso 
remédio para os pro-
blemas, e se passe a 
aproveitar e bem di-
recionar tudo o que 
possuímos e subu-
tilizamos. Temos de 
crescer como Nação, 
eliminando leis prote-
cionistas, democrati-
zando o processo elei-
toral e administrativo 
e, se necessário, até 
reformando a Consti-
tuição. Sejamos práti-
cos em vez de extre-
mados burocratas. O 
mundo globalizado 
exige essa postura 
para evitar prejuízos 
frente aos que co-
nosco concorrem no 
mercado. Quanto ao 
Ministério da Educa-
ção, que se encontre a 
solução para os pro-
blemas q ue hoje o co-
locam em pleno mar 
de suspeitas...

Tenente Dirceu 
Cardoso Gonçalves
Dirigente da ASPOMIL 
(Associação de Assist. 

Social dos Policiais 
Militares de São 

Paulo) - aspomilpm@
terra.com.br
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Responsável Técnico

O governador Car-
los Massa Ratinho Ju-
nior anunciou na terça-
-feira  (28) a criação do 
30º Batalhão da Polícia 
Militar (30º BPM), com 
sede em Londrina, no 
Norte do Estado. É o 
segundo batalhão da 
PM na cidade, para 
atender a Zona Norte 
de Londrina e também 
outros seis municípios 
do entorno. A mudan-
ça inclui a transforma-
ção da 4ª Companhia 
do 5º BPM, localizada 
em Cambé, em Com-
panhia Independente 
da Polícia Militar.

Ratinho Junior tam-
bém assinou a ordem 
de serviço para a con-
clusão das obras do 
Centro Estadual de 
Educação Profissional 
(CEEP) de Londrina, 
para fortalecer o en-
sino técnico na região. 
Ele entregou, ainda, o 
certificado que garan-
te a descentralização 
da gestão ambiental, 
que pode ser feita de 
forma autônoma pelo 
município.

Para a criação do 
30º BPM, foi extinta 
a 4ª Companhia Inde-
pendente de Polícia Mi-
litar (4ª CIPM). O novo 
BPM dará o suporte 
de segurança pública 
a uma população de 
aproximadamente 110 
mil habitantes, incluin-
do os municípios de 
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Governador anuncia novo Batalhão da PM 
e libera R$ 15 milhões para o CEEP

Alvorada do Sul, Bela 
Vista do Paraíso, Ibipo-
rã, Jataizinho, Primeiro 
de Maio e Sertanópo-
lis.

A expectativa, com 
a nova unidade, é re-
duzir os índices de cri-
minalidade na região, 
já que haverá reforço 
no efetivo policial e de 
viaturas, permitindo 
melhoras no patru-
lhamento preventivo 
e ostensivo. “Há muito 
tempo Londrina lutava 
pata ter um batalhão 
na Zona Norte, que re-
presenta um reforço 
na área de seguran-
ça através da Polícia 
Militar. Haverá uma 
presença maior de 
policiais e de equipa-
mentos, ampliando o 
policiamento”, disse o 
governador.

Na segunda-feira 

(28), o governador 
anunciou a contrata-
ção de 2 mil policiais 
e 400 bombeiros mi-
litares aprovados em 
concurso, além de 
ampliar o número de 
vagas do certame, 
o que vai permitir a 
convocação de mais 
mil policiais. “Com a 
estruturação que es-
tamos fazendo na Po-
lícia Militar, que incluir 
a contração de 3 mil 
policiais, conseguimos 
dar esse salto de in-
vestimento na cidade, 
que vai atender outros 
municípios”, ressaltou 
Ratinho Junior.

“Recebemos inves-
timentos históricos 
em Londrina. Com o 
novo batalhão, Londri-
na deve receber mais 
300 policiais, equipa-
mentos e viaturas. 

Vai melhorar muito a 
questão da segurança 
da cidade e da região”, 
afirmou o prefeito 
Marcelo Belinati.

CEEP LONDRINA

O Instituto Parana-
ense para o Desenvol-
vimento Educacional 
(Fundepar) vai desti-
nar R$ 15,2 milhões 
para finalizar o CEEP 
Londrina. A obra teve 
início em 2013, mas 
após executar cerca 
de 19% do previsto em 
contrato, a empresa 
responsável acabou 
abandonando o proje-
to em 2014. Em feve-
reiro de 2015, as obras 
foram totalmente pa-
ralisadas.

Para a retomada, 
que atende uma de-
terminação do gover-

nador Ratinho Junior 
de finalizar as obras 
de escolas que foram 
paralisadas no Paraná, 
foram necessárias a 
atualização dos proje-
tos e a realização de 
uma nova licitação. 
Com o início das obras, 
o prazo de execução é 
de 570 dias.

A nova estrutura 
vai atender até 900 
estudantes, em três 
turnos, com a ofer-
ta de cursos técnicos 
necessários às de-
mandas dos arranjos 
locais de produção. O 
projeto em Londrina 
terá uma área cons-
truída de mais de 6,5 
mil metros quadrados 
dividida em quatro blo-
cos. No total serão 12 
salas de aula, área ad-
ministrativa, cozinha, 
refeitório, biblioteca, 

banheiros, ginásio co-
berto, laboratórios es-
peciais, guarita e pas-
sarela.

 “O colégio de en-
sino profissional vai 
influenciar na reali-
dade do município e 
na vida das pessoas. 
Serão 900 alunos por 
ano, jovens que terão 
sua qualificação pro-
fissional em diversos 
cursos técnicos e vão 
poder, com isso, bus-
car o seu primeiro 
emprego”, salientou o 
prefeito de Londrina, 
Marcelo Belinati.

PRESENÇAS

Participaram da so-
lenidade o vice-gover-
nador Darci Piana; os 
secretários estaduais 
do Desenvolvimento 
Sustentável e do Turis-
mo, Everton Souza; do 
Desenvolvimento Ur-
bano e Obras Públicas, 
Augustinho Zucchi; e 
da Comunicação Social 
e da Cultura, João Eva-
risto Debiasi; o chefe 
da Casa Militar, tenen-
te-coronel Sérgio Viei-
ra; o chefe de Gabinete 
da Governadoria, Dar-
lan Scalco; o presiden-
te do Instituto Água e 
Terra (IAT), José Volnei 
Bisognin; e os deputa-
dos estaduais Márcio 
Nunes, Boca Aberta 
Júnior, Tercílio Turini e 
Tiago Amaral.
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A cidade de Londri-
na vai manter a auto-
nomia para a gestão 
dos processos de li-
cenciamento, monito-
ramento e fiscalização 
ambientais. O governa-
dor Carlos Massa Ra-
tinho Junior entregou 
na terça-feira (28) ao 
prefeito Marcelo Be-
linati o certificado da 
Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento 
Sustentável e do Tu-
rismo que renova a 
descentralização da 
gestão ambiental pelo 
município.

Com o objetivo de 
agilizar esses proces-
sos, a descentraliza-
ção de licenciamento 
ambiental é um recur-
so disponível aos mu-
nicípios que cumprem 
as exigências estabe-
lecidas pela Resolução 
número 110/21 do Con-
selho Estadual do Meio 
Ambiente (Cema), para 
que se tornem capazes 
de tomar decisões que 
envolvam atividades 
de baixo impacto am-
biental.  “Com a auto-
nomia para emissão 
dos licenciamentos 
pelos municípios, co-
mo Londrina, estamos 
quebrando a burocra-
cia que muitas atrasa-
va os investimentos na 
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Londrina recebe certificado do Estado que 
garante autonomia na gestão ambiental

cidade, porque esses 
processos precisavam 
passar tanto pelo Esta-
do, quanto pelo municí-
pio. Agora não, os ór-
gãos municipais fazem 
a liberação, agilizando 
os trabalhos e a atra-
ção de investimentos 
pela cidade”, ressaltou 
Ratinho Junior.

O secretário esta-
dual do Desenvolvi-
mento Sustentável e 
do Turismo, Everton 
Souza, explicou que 
houve uma atualiza-
ção nos processos de 
descentralização, que 
estão previstos na re-
solução 110/21 do Ce-
ma. “Essa atualização 
veio justamente para 
melhorar a relação en-
tre o Estado e os mu-
nicípios. Alguns que já 

executavam parte do 
seu licenciamento, ain-
da não tinham acesso 
ao nosso sistema de 
gestão ambiental, por 
isso a renovação. Isso 
faz com que tenhamos 
o controle de todos os 
licenciamentos que as 
cidades que têm auto-
nomia estão fazendo”, 
explicou o secretário. 
“Pela qualificação téc-
nica que é exigida, po-
demos garantir que os 
licenciamentos conti-
nuam sendo feitos de 
maneira técnica e jurí-
dica, de acordo com a 
legislação”.

Segundo ele, além 
de garantir mais agi-
lidade na gestão am-
biental do município, 
a descentralização 
também acelera os 

processos nas ou-
tras cidades, que são 
atendidas pelo Estado. 
“Londrina é a segunda 
maior cidade do Estado 
e tem um peso bastan-
te grande no número 
de processo de licen-
ciamento de empreen-
dimentos. O fato de o 
município se preparar 
para assumir o licen-
ciamento permite que 
a equipe do escritório 
do IAT na região Norte 
tenha mais tempo pa-
ra atender os demais 
municípios”, explicou 
Souza.

DESCENTRALIZAÇÃO
Para receber a cer-

tificação, os municí-
pios precisam seguir 
pré-requisitos, como a 
implantação do Conse-

lho e do Fundo Munici-
pal do Meio Ambiente, 
ter plano diretor em 
execução que conte 
com diretrizes para a 
área ambiental, além 
de adequar a estrutura 
de funcionários e ter 
um órgão capacitado 
para esse fim. Além 
disso, os profissionais 
do município precisam 
passar por uma ca-
pacitação do Instituto 
Água e Terra (IAT).

LICENCIAMENTO
O município des-

centralizado só pode 
licenciar algumas ati-
vidades específicas, 
com menor impacto 
ambiental, dentro das 
seguintes atividades: 
extração mineral; ati-
vidades agropecuárias; 

atividades industriais; 
serviços de infraestru-
tura; gestão de resídu-
os sólidos; comerciais 
e serviços; serviços 
médico, hospitalar, la-
boratorial e veteriná-
rio; empreendimentos 
imobiliários e ativida-
des florestais. As de-
mais são de compe-
tência do Estado, por 
meio do Instituto Água 
e Terra.

PRESENÇAS
Participaram da so-

lenidade o vice-gover-
nador Darci Piana; os 
secretários estaduais 
da Segurança Pública, 
Wagner Mesquita; do 
Desenvolvimento Ur-
bano e Obras Públicas, 
Augustinho Zucchi; e 
da Comunicação So-
cial e da Cultura, João 
Evaristo Debiasi; o 
chefe da Casa Militar, 
tenente-coronel Sér-
gio Vieira; o chefe de 
Gabinete da Governa-
doria, Darlan Scalco; o 
presidente do Instituto 
Água e Terra (IAT), Jo-
sé Volnei Bisognin; o 
comandante-geral da 
Polícia Militar, coronel 
Hudson Teixeira; e os 
deputados estaduais 
Márcio Nunes, Boca 
Aberta Júnior, Tercílio 
Turini e Tiago Amaral.
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O prefeito José Ma-
ria Ferreira entregou 
à secretaria de Obras 
na terça-feira (28), 
dois novos reforços 
de peso. Os caminhões 
Volkswagen 17-260 e 
24-260 somam um in-
vestimento de mais de 
R$ 850 mil reais, por 
meio de recursos pró-
prios.

A renovação do par-
que de máquinas, há 
anos aguardada, vem 
acontecendo desde o 

Prefeito José Maria 
Ferreira entrega novos 
caminhões caçamba à 
secretaria de Obras

Renovação da frota aguardada há anos foi iniciada em 2021 
e já recebeu mais de R$ 3 milhões em investimentos, entre 

recursos próprios e emendas estaduais e federais

ano de 2021. Sobre a 
ação, o prefeito José 
Maria comentou: “agre-
gamos ao patrimônio 
da nossa cidade com 
muita satisfação e sen-
so de responsabilidade. 
Em todas as nossas 
administrações sem-
pre deixamos um par-
que organizado e com 
estruturas que não só 
serviram durante os 
nossos mandatos.”

A gestão séria e 
transparente dos re-

cursos públicos na ad-
ministração permite 
ação, investimento e 
inovação.

Estiveram presen-
tes na rápida solenida-
de, o secretariado mu-
nicipal; os vereadores 
Pedro Chimentão, Diego 
Barbosa da Fonseca, 
Rafael Eik Ferreira, Ma-
ria Aparecida Galera, 
Gilson Mensato, Augus-
to Semprebon; direto-
res; coordenadores e 
demais servidores.

O deputado Tiago 
Amaral, um dos cria-
dores da Comissão 
de Desenvolvimento 
e Infraestrutura de 
Londrina e região e 

Foi liberado no dia 
28, o tráfego das pis-
tas principais do Via-
duto Bratislava, no 
cruzamento da Ave-
nida Brasil com a BR-
369, em Cambé. Com 
a obra, os moradores 
do município ganha-
rão mais segurança 
e mais agilidade no 
tráfego de veículos. 
A obra atingiu 85% 
de conclusão e a pre-
visão de entrega é no 
fim de julho.

O investimento to-
tal chega a R$ 13,5 
milhões, feito pelo 
Governo do Estado, 
dentro do programa 
Avança Paraná, que 
conta com recursos 
financiados pelo Ban-
co do Brasil e pela Cai-
xa Econômica Fede-
ral. “Essa é uma obra 
histórica, que há mui-
to tempo a população 
de Cambé esperava. 
Ela vai salvar muitas 
vidas, centenas de fa-
mílias já perderam en-
tes queridos neste lo-
cal e, agora, com esse 
viaduto a tendência é 
que tudo melhore. É 
um projeto inovador”, 
destacou o governa-
dor Carlos Massa Ra-
tinho Junior, que cor-
tou simbolicamente 

Comissão de Infraestrutura
maior articulador 
para concretização 
da obra, comemora 
a conquista.  “É um 
marco para toda a 
região, muitas vidas 

serão poupadas em 
um local em que o 
número de aciden-
tes era muito gran-
de”, celebra o depu-
tado. 

a faixa de liberação 
junto com o prefeito 
Conrado Scheller.

Scheller ressaltou 
a importância do in-
vestimento para o 
aumento da seguran-
ça no trajeto e para 
o desenvolvimento 
econômico da região. 
“O primeiro impacto 
é no salvamento de 
vidas. O critério utili-
zado foi o lugar que 
teve maior número 
de mortes. O segundo 
é o desenvolvimento 
econômico, com a jun-
ção da cidade que tem 
dois polos industriais 
totalmente divididos 
pela BR-369”, disse o 
prefeito.

O cruzamento libe-
rado fica na rota prin-
cipal do trecho entre 
Londrina e Maringá, 
local onde há tráfego 
intenso de veículos 
por se tratar de um 
corredor de escoa-
mento da produção 
industrial de Arapon-
gas e Rolândia. A esti-
mativa é que passam 
pelo local em média 
26 mil veículos/dia, 
sendo cerca de 6 mil 
veículos pesados. Os 
trabalhos agora per-
manecem concentra-
dos nas vias marginais 

e ligação das vias mu-
nicipais às passagens 
superiores do viaduto.

Muito esperado pela 
população, o viaduto 
está sendo erguido no 
km 163 da BR-369, na 
interseção da Avenida 
Brasil com a estrada 
Bratislava, em Cam-
bé. 

O viaduto vai melho-
rar o acesso ao Par-
que Histórico Munici-
pal Danziger Hof, um 
dos principais pontos 
turísticos de Cam-
bé. Na interseção da 
Avenida Brasil com a 
Estrada Bratislava, o 
trecho foi rebaixado e 
o projeto contempla, 
ainda, a construção de 
duas alças de acesso 
separadas, que darão 
continuidade à Ave-
nida Brasil e à Bratis-
lava, em um trajeto 
de aproximadamente 
800 metros. Até o 
momento, dois viadu-
tos dando continuida-
de à Avenida Brasil e 
à Estrada Bratislava 
já foram concluídos. 
Além disso, já foi exe-
cutado todo o rebai-
xamento da BR-369 e 
finalizado os serviços 
de pavimentação da 
pista principal embai-
xo dos viadutos.

Tráfego liberado nas pistas principais 
do viaduto da Avenida Brasil com a 
BR-369
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Nilcéia Guidelli e seu filho Thiago Guidelli, moradores da Warta, acabaram 
de voltar de Arequipa, no Peru, com os títulos de Miss MRS United e Mister 

United 2022, eles são coordenados por Leandro Anthony e treinados 
pela mentora Glacimeire Cardoso. Eduardo Calejon assina o traje de gala, 

Wander Galves, da Academia Fábrica do Corpo é o treinador físico.

Mãe e filho trazem título 
Internacional de Beleza

Glacimeire Cardoso 
e as Misses Julia 

Santos Miss 
Teenager Cambé 

2020 e Isadora 
Isadora de Miranda 

Miss Cambé 
2021 marcaram 

presença na 
Tradicional Festa 

da Paróquia Santo 
Antônio de Cambé, 

a festa acontece no 
Centro de Eventos, 

que fica ao lado 
da Igreja Matriz. 

Tradicional Festa da Paróquia 
Santo Antônio de Cambé

A primeira turma do Curso de Fisioterapia da UEL completa, 
neste ano, 40 anos de formatura, e para comemorar a 

data participaram de um  almoço comemorativo.
Entre os presentes, Hilário Vedovatti Jr, Mercedes Maria Silva 

Cruz, Eliane Mewes Gaetan, Nilse Lelia Curotto Nolasco de 
Carvalho, Giana Telles Oliveira, Eva Blanski, Marilene Martins 

Scolari Pellisson, Alberto Asseis, Raquel Nobrega Cunha Chueiri, 
Marta Soledade Spagnuolo Gongora e Maria Rita Masselli.

Eles aproveitaram o dia para rever os amigos e amigas, relembrar 
situações vividas e voltar a compartilhar suas vidas, pois acreditam 

que não importa o tempo nem a distância, as amizades são eternas.

Primeira turma do Curso de Fisioterapia 
da UEL comemora 40 anos

Homenagem
No último dia 22, o jornalista e diretor do Jornal União, Valdemir Camargo, rece-

beu na Câmara Municipal de Londrina, uma homenagem das mãos do Grão Mestre 
de Taekwondo 7º Dan. Técnico da Seleção Brasileira 2004 a 2016, amigo e vereador 
Fernando Madureira uma homenagem em reconhecimento pelos serviçois pres-
tados a cidade de Lon-
drina e em expecial ao 
esporte.

Ferando também 
foi Técnico no Pana-
mericano Rio 2007 do 
atleta Diogo Silva que 
conquistou o primeiro 
ouro dentre todas as 
modalidades brasi-
leiras. 

Obrigado, amigo!
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Cláudia Raia e Jarbas Homem 
de Mello estão aquecendo 
os motores para mais um 
espetáculo musical, “Tarsila, 
a Brasileira”, sobre a pintora e 
desenhista Tarsila do Amaral.  
Os ensaios devem começar 
em setembro.  (Instagram)

Vivendo
do

palco

Intérprete da protagonista Juma 
Marruá, Alanis Guillen tem a 

seguinte opinião sobre gravar no 
Pantanal. “É um universo paralelo. 

O tempo lá é diferente, os sons, 
as cores, animais, calor. Foi muito 

bom poder voltar lá e gravar mais 
uma parte da novela. É um lugar 

onde não adianta criar expecta-
tivas porque lá somos sempre 

surpreendidos a cada momento”, 
declara.  (Divulgação Globo)

Universo paralelo
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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

AULAS PARTICULARES
Reforço escolar do ensino fundamen-
tal  no domicílio  do aluno. watsapp 
999269961.

VENDE-SE ESTERCO
Venda de esterco de galinha poedeira. 
Londrina e região. Watts (43) 998150702

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 contrato 
de gaveta. Interessados ligar no Fone: 
(43) 98810-3595

TERRENO
Vendo terreno no Jardim Universidade, 
Com 254m2, escriturado, com água, 
luz e esgoto.Valor: R$90Mil. Interes-
sados Ligar para  43 3348-1357 ou 43 
98409-9553.
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Por: Guilherme Lima
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Um casal de namora-
dos estavam namo-
rando bem à vontade. 
De repente, a menina 
pediu para o namora-
do:
- Diga no meu ouvido 
algo que me deixe lou-
quinha.
Então, ele disse:
- Você está gorda!

- Amor, me diga algo 
doce.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Desde 1994 servindo você e sua família!

Ibiporã Cambé
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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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Desde 1994 servindo você e sua família!

Destaque da Semana
CO Assessoria/tawanyfreitass@gmail.com
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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)

EDITAIS

SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE PANIFICAÇÃO 
E CONFEITARIA DO NORTE DO PARANÁ

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Pelo presente edital, convoco todas as Indústrias integrantes asso-
ciados da categoria, para participar da Assembleia Geral Ordinária 
(AGO) que se realizará na Av. Santos Dumont, 658 no Bairro Boa 
Vista em Londrina, Paraná, no dia 15/07/2022 às 9:00 horas em pri-
meira convocação se houver  número legal, ou às 10:00 horas  em 
segunda convocação, com qualquer número a fim de deliberar sobre 
a seguinte ordem do dia:

Apresentação, discussão e votação dos seguintes itens:
a) Prestação de contas relativo ao exercício encerrado em 31/12/2021;
b) Previsão orçamentária para o exercício de 2023.

Londrina, 01 de julho de 2022.

Lauro Kleber
Presidente

O JORNAL IMPRESSO É A MÍDIA COM
MAIS CONFIANÇA DOS BRASILEIROS

47%
dos brasileiros conam
nas propagandas 
publicadas em  jornal

PUBLICIDADE LEGAL É AQUI

LIGUE E AGENDE UMA VISITA (43) 3327-3242
comercial@jornaluniao.com.br - www.jornaluniao.com.br

Anuncie!
Conança e credibilidade, com
distribuição gratuita.
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Ingredientes

- Óleo;
- 150 g de milho de pipoca Yoki;
- 100 ml de lata de leite condensa 
do;
- 25 g de queijo parmesão;
- 40 g de lascas de coco queima-
do;
- 50 g de flocos de coco ralado;
- Pitada de sal.

Modo de preparo

Aqueça óleo suficiente para cobrir 

Pipoca com Queijadinha

o fundo de uma panela. Adicione o 
milho e misture levemente. Tampe 
a panela e espere que todo o milho 
estoure. Adicione uma pitada de sal 
à pipoca pronta. Em uma panela à 
parte, adicione o leite condensado e 
o queijo parmesão, misture. Retire 
do fogo antes que o queijo derreta, 
com a mistura ainda líquida. Mis-
ture a pipoca e finalize polvilhando 
mais queijo parmesão e coco.
Tempo de Preparo: 20 minutos.
Rendimento: 8 porções.
(Yoki.com - https://www.festaju-
nina.com.br/

Gastronomia

Por Eleine Maria

Ingredientes

- 140g amendoim 
torrado;
- 20g de açúcar 
mascavo;
- 10g de farelo de 
aveia;
- 1 pitada de sal.

Modo de 
preparo

Leve o amendoim 
para o processa-
dor (ou liquidifica-
dor) e triture até 
que a farofinha dê 
liga quando aper-
tada.
Num bowl misture 

a farofa de amen-
doim ao restante 
dos ingredientes.
Prense a mistura 
em forminhas para 

moldar a paçoca.
Desenforme e sir-
va-se.
(Chef Iracema 
Bertoco)

Paçoca De Rolo

DE JULHO DE 2022
EDIÇÃO DE 30/06 A 07

PAPO DE ESPORTE
Por: Guilherme Lima

PIADASPIADAS
Um velhinho de 75 
anos, voltando da via-
gem de lua-de-mel, 
encontra um amigo 
que lhe pergunta:
- Então, diz aí Claudio, 
como foi a lua-de-
-mel?
- Ótima! - responde o 
Claudio. 
O amigo insiste:
- E o sexo, Claudio, co-
mo foi?
- Fizemos quase todos 
os dias!
- Como assim, quase 
todos os dias?
- É isso mesmo: quase 
fizemos na segunda, 
quase fizemos na ter-
ça, quase fizemos na 
quarta...

Paulo, um senhor ja 
idoso, beirando os 
80 anos está senta-
do num banco de jar-
dim, chorando copio-
samente. Um moço, 
passando pelo local, 
fica comovido com 

a cena e senta-se ao 
seu lado, resolvendo 
puxar assunto:
- O que o aflige, se-
nhor? 
- Estou apaixonado 
por uma moça de 22 
anos... 
- E o que há de mal 
nisso? O senhor não é 
correspondido?
Paulo responde:
- Claro que sim. Não 
é o que você está 
pensando. Moramos 
juntos, eu e ela, que é 
lindíssima. Toda ma-
nhã, antes de ela ir ao 
trabalho, nós transa-
mos. Na hora do al-
moço, ela volta para 
casa, nós transamos 
de novo, e ela me pre-
para um dos meus 
pratos preferidos. De 
tarde, se ela tem tem-
po, ela volta para casa 
e me faz uma felação, 
e olha que ela entende 
do assunto! Finalmen-
te, quando chega a 
noite, voltamos para o 
nosso ninho de amor 
e transamos a noite 
toda...
- Então eu não enten-

do. Parece-me que 
vocês estão vivendo 
uma relação perfeita. 
Por que o senhor está 
chorando? 
- Esqueci onde eu mo-
ro!

Quando um casal 
recém-casado ri, 

todo o mundo sabe 
por quê. Quando 

um casal com dez 
anos de casado ri, 
todo o mundo se 
pergunta por quê.

O marido chega para 
a mulher e diz: 
- Querida, faça suas 
malas! De hoje em 
diante, você vai morar 
com o Tonhão. 
- Como assim, Marce-
lo?! 
- Simples: joguei você 
no jogo de cartas e 
perdi! 
- Como você pode fa-
zer uma coisa dessas? 
- Ué... roubando, oras 
bolas!
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GRANDE FESTIVAL 
DE PRÊMIOS

Participem do Gran-
de Festival de Prêmios 
da Paróquia Nossa Se-
nhora da Boa Viagem, 
que acontece no dia 
10/07 às 14h30min., no 
pátio da Paróquia (Av. 
Serra da Esperança 
340, no Grande Jardim 
Bandeirates), em Lon-
drina. Caso esteja cho-
vendo será transferido 
para o dia 17/07/2022.

SERÃO 05 PRÊMIOS: 

5º prêmio R$ 500,00
4º prêmio R$ 500,00
3º prêmio R$ 500,00

2º prêmio R$ 1.500,00
1º prêmio R$ 5.000,00

Prêmios com mais 
de um ganhador, serão 
decididos pela pedra 
maior.

A cartela esta sendo 
vendida na Secretária 
da Paróquia e por mem-
bros das Pastorais da 
região a R$ 20,00. A or-
ganização avisa que não 
haverão cadeiras dispo-
níveis.

Para outras infor-
mações na Secretária 
ou pelo fone: (43) 3338-
1349

Os 50 anos da pes-
quisa agropecuária no 
Paraná tiveram o re-
conhecimento da As-
sembleia Legislativa 
com a entrega hoje de 
Menção Honrosa a diri-
gentes, pesquisadores 
e demais servidores do 
Instituto de Desenvol-
vimento Rural - IDR/Ia-
par/Emater. "A institui-
ção representa um dos 
maiores patrimônios 
paranaenses. Precisa 
ser protegida, incenti-
vada e fortalecida para 
superar dificuldades e 
enfrentar desafios que 
certamente virão com 
as rápidas transforma-
ções tecnológicas que 
o mundo vivencia", dis-
se o deputado estadu-
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Foto: Divulgação/ALEP

Avanços na agropecuária têm o DNA do Iapar, destaca 
Tercilio Turini nos 50 anos da pesquisa

al Tercilio Turini, autor 
da homenagem com 
apoio dos deputados 
Luiz Claudio Romanelli, 
Tiago Amaral, Cobra 
Repórter e Boca Aber-
ta Junior.

O deputado Turini 
lembrou que o DNA do 
Iapar está presente em 
diversas conquistas na 
agropecuária do Para-
ná e do Brasil. "São as 
cultivares que propor-
cionaram ganhos de 
produtividades nas la-
vouras, as tecnologias 
que hoje dão suporte 
à agricultura de pre-
cisão, os avanços que 
abreviam o tempo de 
produção e elevam as 
toneladas de proteína 
animal, as práticas sus-

tentáveis que contri-
buem na preservação 
dos recursos naturais, 
a melhoria da qualida-
de de vida no campo, a 
consolidação do agro-
negócio brasileiro no 
mercado internacional 
e a inclusão do Paraná 
e do Brasil numa nova 
era da produção rural", 
relatou Tercilio Turini.

O presidente do IDR-
-Iapar Natalino Avance 
de Souza afirmou que a 
história da pesquisa se 
mistura com a evolu-
ção da agropecuária no 
Paraná. "Em 50 anos o 
Paraná se transformou 
no maior produtor de 
alimentos por metro 
quadrado no mun-
do. O estado pratica a 

melhor agricultura do 
Brasil com os resulta-
dos, a transformação 
e os avanços gerados 
pela pesquisa pública", 
declarou.

Participaram do ato 
de entrega da home-
nagem o secretário da 
Agricultura e do Abas-

tecimento do Estado 
Norberto Ortigara, o 
ex-secretário da SEAB 
e ex-governador Orlan-
do Pessuti, o presidente 
do IDR Natalino Avance 
de Souza, a diretora de 
Pesquisa Vânia Moda 
Cirino, o diretor de Ges-
tão de Negócios Altair 

Sebastião Dorigo, o 
presidente do Sindica-
to dos Servidores da 
Defesa Agropecuária 
do Paraná Hernani Me-
landa, pesquisadores, 
técnicos e servidores 
do IDR, Adapar e SEAB, 
além de outros convi-
dados.

Projeto de lei do deputado Cobra Repórter é 
aprovado na Alep em primeira discussão

“Londrina é 
destaque no ce-
nário nacional e 
se transformou 
no maior polo de 
investimentos no 
setor da agrotec-
nologia, que só 
cresce no Brasil e 
no mundo. A cida-
de vem atraindo 
indústrias, empre-
sas e pessoas para 
o desenvolvimento 
de oportunidades 
nesta área e rece-
bendo reconheci-
mento em todos os 

níveis”, afirmou o de-
putado estadual Co-
bra Repórter (PSD), 
vice-líder do Gover-
no, na quarta-feira 
(29), quando seu pro-
jeto de lei 375/2021 
foi aprovado com 33 
votos, em primeira 
discussão, pela As-
sembleia Legislativa 
do Paraná (Alep). O 
projeto concede ao 
município de Londri-
na o título de Capital 
Estadual da Agrotec-
nologia. Agora, ele 
segue para segunda 

discussão. 
O deputado esta-

dual Cobra Repórter 
ressalta ainda que, 
há alguns anos, o 
setor de Tecnologia 
da Informação e da 
Comunicação vem 
se destacando em 
Londrina e na região 
com alguns proje-
tos premiados na-
cionalmente na área 
da agrotecnologia. 
Além disso, afirma 
ele, Londrina atende 
inúmeras startups, 
promovendo o de-
senvolvimento de 
hardware, software, 
sistemas de colhei-
tas inteligentes para 
a agricultura e possui 
ainda o Arranjo Pro-
dutivo Local (APL) 
de tecnologia da in-
formação, que é uma 
das razões da atra-
ção de empresas de 
tecnologia para a re-
gião e da promoção 

de eventos.
“Vale lembrar 

que uma das vitri-
nes da ciência, pes-
quisa e tecnologia 
como aliadas para 
melhorar a perfor-
mance do agrone-
gócio, setor res-
ponsável por cerca 
de 1/3 do Produto 
Interno Bruto (PIB) 
do Paraná, está em 
Londrina: a Expo-
Londrina. Algumas 
técnicas que miram 
o aumento da pro-
dutividade com re-
dução de custos e 
o desenvolvimento 
sustentável foram 
apresentadas du-
rante a 60ª edição 
da feira, que foi re-
alizada do dia 1º e 
ao dia 10 de abril, 
no Parque de Expo-
sições Governador 
Ney Braga”, disse o 
deputado Cobra Re-
pórter.
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Reabilitação
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No último dia, 26, 
o Ginásio de Espor-
tes do Jardim Bandei-
rantes (Ginásio Luiz 
Bom), em Londrina, 
teve rodada dupla 
com equipes da APVE 
Londrina Basketball 
contra o Foz Basque-
te/ Abasfi. Pelo Cam-
peonato Paranaense 
Masculino Sub-15, os 
londrinenses foram 
melhores e vence-
ram por 74 a 31. A 
resposta do time da 
fronteira veio pelo 
Campeonato Parana-
ense Feminino Adul-
to, com vitória por 
69 a 47.

O primeiro jogo foi 
entre os meninos. O 
time masculino sub-
15 da APVE Londrina 
Basketball vinha de 
vitória na estreia, na 
última sexta-feira, 
sobre o PM Toledo/ 
Abatol. No desafio da 
segunda rodada da 
competição, o grupo 
comandado pelo téc-
nico Arody Neto fez 
uma partida impecá-
vel, terminou todos 
os quartos em vanta-
gem e fechou o jogo 
em 74 a 31. A Fede-
ração Paranaense de 
Basketball ainda vai 
divulgar as datas dos 
próximos desafios da 
categoria sub-15.
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Armadora Bruna 
Lopes foi a cestinha 

do time londrinense, 
com 16 pontos 

convertidos 

Londrina Basketball vence no sub-15 
masculino e perde no feminino

“Foi nossa segun-
da partida pelo Cam-
peonato Paranaense 
Sub-15 e nossa se-
gunda vitória. Vi um 
comportamento ex-
celente dos meninos 
dentro de quadra. 
Eles defenderam for-
te e seguiram nos-
so sistema de jogo. 
Agradecemos a to-
dos eles pelo empe-
nho demonstrado” 
– destaca o técnico 
da APVE Londrina 
Basketball Sub-15, 
Arody Neto.

Já pela segunda 
rodada do Campeo-
nato Paranaense Fe-
minino, a vitória ficou 
com as adversárias. 
Grande favorito ao 
título estadual, o Foz 
Basquete/ Abasfi es-
teve em vantagem 
durante todos os 
quartos e fechou a 
partida em 69 a 47. 
A maior pontuadora 
da partida foi Natá-
lia, da equipe vence-
dora, que anotou 25 
pontos. A armado-
ra Bruna Lopes foi a 

cestinha do time lon-
drinense ao conver-
ter 16 pontos.

“Do meu ponto de 
vista, o jogo foi muito 
bom. A equipe de Foz 
do Iguaçu é muito 
forte e a nossa ainda 
está em formação, é 
um grupo de traba-
lho novo. Além disso, 
tivemos dois desfal-
ques em relação à vi-
tória que tivemos na 
estreia sobre o time 
de Maringá. Precisa-
mos acertar algu-
mas situações para 
voltarmos a vencer 
no campeonato” – diz 
o técnico da equipe 
feminina da APVE 
Londrina Basketball, 
Marival Mazzio Ju-
nior.

Equipe sub-15 da APVE Londrina Basketball tem 100% de 
aproveitamento no Campeonato Paranaense

Foto: Júlio Sodré
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Professor Billy de Paula 
Cref.nº 003819-G/PR 

Londrina - PR

A Equipe Madureira integrou parte da comitiva que representou o Estado do Paraná no Super-
campeonato Brasileiro de Taekwondo, nos dias 22 - 26 de junho, em São José, Santa Catarina.

E como não poderia ser diferente o Estado do Paraná se destacou na competição ao 
conquistar a 3ª colocação geral. A equipe Madureira foi fundamental nesse resulta-

do com 6 medalhas de ouro, 5 de medalhas de prata e 3 medalhas de bronze.
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E nesta história de  novos Clubes fui 
contratado como Preparador Físico, após 
receber o convite do Treinador Itamar pela 
Sociedade Esportiva Naviraiense da cidade 
de Naviraí-MS.

Como ele viajou antes de mim lá para 
o Mato Grosso do Sul, fui após os acertos 
por telefone com o Gerente de Futebol 
com aquela agremiação e com a minha 
chegada numa manhã de domingo fui pa-
ra o Estádio Municipal José Candido Virote 
o Virotão e fui apresentado ao grupo de 
atletas e com vários membros da Direto-
ria como o Presidente, o vice presidente o 
supervisor o gerente de futebol e mais um 
grupo de curiosos dentro do alambrado 
no gramado do campo de futebol. Após 
a minha apresentação, me afastei com o 
grupo de atletas para o círculo central do 
gramado e passei o meu cronograma de 
trabalho mostrando a eles a programação 
da pré temporada. Então já comecei  pri-
meiro alongamentos e com aquecimento, 
no começo um atleta vindo da Bahia, no 
particular me falou que não ia conseguir 
fazer o treino porque havia chegado na ci-
dade e arrumou uma namorada, conversei 
com ele e pedi pro massagista colocar o 
saco de gelo no seu joelho.

Acabando o campeonato como Campe-
ões, todos fomos embora da cidade, ele 
me procurou na despedida e disse que ele 
jamais imaginava que eu tivesse a atitude 
discreta naquele momento.

Bom atleta, foi nosso capitão na tem-
porada, e lá de Salvador me mandou pelo 
Sedex a tarja de Capitão, uma lembrança 
de agradecimento, como resolvi a situa-
ção sem que a Diretoria soubesse. São his-
tórias que escrevemos em nossas vidas.

Paraná conquista a 3ª colocação 
geral no Brasileiro de Taekwondo

No Super Campe-
onato Brasileiro de 
Taekwondo dois ir-
mãos londrinenses 
foram campeões: 
Liz e Nando Rocha 
Madureira.

De forma invicta, 
eles que estiveram 
no certame median-
te convocação da 
Federação Parana-
ense de Taekwondo, 
conquistaram o ou-
ro em suas catego-
rias.

E agora são cam-
peões brasileiros!

Liz no feminino 
juvenil até 68kg; 
Nando no masculino 

Irmãos de Ouro
cadete até 57kg.

Os atletas são 
nascidos e treinam 
em Londrina na Ma-
dureira de Taekwon-
do.

Os irmãos londri-
nenses dourados, 
como super campe-
ões brasileiros, fi-
cam à disposição da 
Confederação Bra-
sileira da modalida-
de para representar 
o país em competi-
ções internacionais.

Liz e Nando tem 
DNA campeão de 
Taekwondo. São fi-
lhos do Grão Mestre 
Fernando Madurei-

ra, que por muitos 
anos foi treinador 
da seleção brasilei-
ra.

Os "irmãos de 

ouro" voltaram de 
Santa Catarina e 
retomaram os trei-
nos, em Londrina. 
(Guilherme Lima)

Nando Madureira e Mestre Zimmer Mestre Diogo Zimmer e Liz Madureira


