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OadvogadoLeonardoGonçalves,especializado emdireito eleitoral,embarcanopróximodia 3,
para aPatagônia,naArgentina,ondedevepermanecerpor 15dias.No roteirodele,estãoas
cidades deBuenosAires,ElCalafate,ElChaltén eUshuaia,mais conhecida comoo“fimdo
mundo”.Ele irá visitar oParqueNacional TorresDel Paine,Monte FitzRoy e o famosoGlaciar
PeritoMoreno.Na foto,ele está com seupai,oadvogadoLoribertoGonçalves,aproveitando o fim

de semananoTayayáAquaparqueHotel&Resort,emRibeirãoClaro,aqui noParaná

Divulgação

Em recente encontro em Torneio Internacional de
Golfe, o golfista londrinense Henrique Barros comRafael
Barcelos,atual campeão brasileiro de golfe, e Francisco
Ohieda, campeão argentino damodalidade. Barros

vem obtendo bons resultados nesse esporte
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Emrecente almoçonoRecantoDáLicença,as presenças de
Antero Bombassaro,oGauchinho,e a esposa,Rosiléia

Bombassaro.Ele, como se sabe,éumdosmais famosos jogadores
de todos os tempos que o Londrina teve.Gauchinho foi revelado
peloNacional, de Rolândia, de onde o saudosopresidente Carlos
Antônio Franchello foi contratá-lo e o trouxepara o alviceleste,
naquela época conhecido como“oCaçula Gigante”.O casal
reside emLondrina há anos,onde temmuitos amigos.
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Durante o Carnaval,a campanha de combate à violência contra as
mulheres aconteceu na Arel, perante numeroso público, e foi dasmais aplaudidas.
Estão na foto,as amigas e coordenadoras desse trabalho,AnaDias,DoloresMarczuk,
NádiaMoura (secretariamunicipal daMulher) e Maria InêsGalvão.Nas adereços

carnavalescos, o pedido: “chega de se esconder atrás dasmáscaras”.
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EM MARINGÁEM MARINGÁ
Os pecuaristas José Moacir e Alexandre Turquino vão realizar a 44° edição do Leilão Dez
Marcas, no próximo dia 10 de maio, a partir das 19h30, durante a Expoingá, emMaringá.
O remate terá oferta de mil animais selecionados na raça, qualidade e precocidade e
acontecerá no recinto Ermelindo Bolfer. Além dos organizadores, também pecuaristas

convidados, participarão dessa festa da pecuária de corte na cidade canção.

Às segundas-feirasànoite,oGrupoCatólicoCaminhando com
Maria reúne-senaParóquia SãoVicentedePaulo,procurando
conquistar as pessoas paraque estejam cadavezmais próximas

de JesusCristo,afirmam seus integrantes.Dessavez,oGrupo
coordenadopor JéssicaPieri,recebeua cantoraAlineBrasil,que
tornouaúltima segunda-feiraaindamuitomais especial
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Muito conhecimento e troca
de experiênciasmarcaram a

viagem da equipe
pedagógica da Escola

Apoena para a região da
Reggio Emilia, Itália,

reconhecida como uma das
melhores práticas de

educação em todo omundo.
A imersão nametodologia só
reforçou a importância da
infância como uma fase

única, e da arte como um
elemento de transformação.
As coordenadoras Cássia

Bessa e Gisele Bider, estão na
foto com a diretora Gisele

Favoretto,que já retornaram
a Londrina, commuitas
ideias e grandemotivação
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Primeiros OlharesPrimeiros Olhares
OmédicooftalmologistaNobuaquiHasegawaacompanha,
hoje, dia 23,mais umaediçãodoProjetoPrimeirosOlhares,
promovidopeloHospital deOlhos, oHoftalon.Oprojeto, como
se sabe, foi criadopor ele em2006 e já beneficioumais de três
mil crianças, com idadesde 0 a 5 anos.Esta ediçãodoprojeto
será realizada emumCentroMunicipal deEducação Infantil no
Parquedas Indústrias, atendendomais de 300 crianças.

■■ Sugestão feita a
Antônio eMárioFuruta, do
Mercado Shangri-lá: nesta
época do ano, de bacalhau
na Semana Santa, que está
chegando, providenciar
algumas receitas para
oferecer às senhoras que
desejamaprender a fazer
uma saborosa bacalhoada.

Torneio de GolfeTorneio de Golfe
emMaringáemMaringá

Está programado para
os dias 13 e 14 de abril o

Torneio Teruo
Matsuda-10° Memorial,
em homenagem a este
pioneiro da cidade
canção. Mais

informações poderão
ser obtidas pelo

telefone (44) 3248-1670.
São esperados golfistas
de todo o Paraná e de
cidades de Santa

Catarina e doMato
Grosso do Sul.

Para a EspanhaPara a Espanha
Cada vez mais os norte-
paranaenses estão
tentando ir para a
Espanha, para

trabalhar, fazer cursos
ou viver melhor do que
aqui, dizem eles. Como
se sabe, o vice-cônsul
espanhol em Londrina
é o empresário

Fernando Lopes Kireeff.
Seu avô, o saudoso

patriarca José Lopes, foi
o primeiro vice-cônsul
da Espanha em
Londrina.

Diogo Portugal e oDiogo Portugal e o
relacionamentorelacionamento

OhumoristaDiogoPortugal
está emSãoPaulo, em
temporada, no teatrode
Pinheiros e já anunciando
paraCuritiba a volta do

Risorama, comapresençade
sete humoristas - enão é
contadementiroso.Ele diz
que aspessoas o acham
tímido, sério demais,

pessoalmente.Masno stand-
upele é excelente, afirmam
todosque já o viramatuar.A
comédia, segundoele, que
morana capital paranaense,
está nadesgraçaouemuma
coisa queo irritamuito.No
avião, quandoomandam
trocar depoltrona, fica
raivoso,mas aproveita para
criar algumapiada.O

relacionamento entre homens
emulheres émotivo total para
fazer historinhasdehumor.
Opinaque a internet é

perigosa, porque aspessoas
mandam fotos de 20 anos
atrás.Ele então sugere: peça
para enviar foto, lendoo jornal
dehoje...Comentaquemuitos
homensmandam fotode
outro,magro, alto, de olho
azul, verde água, verdão,
mesmo sendo corintiano...

Disse, ementrevista aAdriane
Galisteu, noprogramade

rádiodela, queumaconhecida
dele chegouparaaoutra e
perguntou:“você ficariabraba
se seunamoradopegasse
alguém?”Aamiga respondeu
quenãoeaoutra aproveitou:
“quebom,porqueanteontem
elemedeuunsbeijos e etc...”

A colher do bem!A colher do bem!
Ouvido no Seller

Cabeleireiros; “Embriga de
marido emulher, não se
devemeter a colher...
Porque umdia amulher
vai embora de casa, ou o
marido; dois dias depois
voltam às boas, e você,
vizinho ou amigo que deu
o palpite, fica às vezesmal.
Quem fica comvergonha
de ter ouvido alguns
palavrões é você.

O conselho dado (não
cobrado) é que só se deve
meter a colher, se for de
fato uma colher do bem!

■ ■De um juiz do
Trabalho, eu ouvi em
Londrina, várias vezes,
quando estava como
juiz classista federal,
o seguinte: “Antes de
você se casar émeu bem
pra cá, meu bem pra lá.
Casado, depois de algum
tempo, se houver

separação, émeus bens
pra cá, teus bens prá lá....

■ ■Do histórico
Barão de Itararé, dito
há 60 anos : “O fígado faz
mal para a bebida...”

■ ■No próximo dia 6 de abril será realizada a festa dos 63 anos
do Londrina EsporteClube. NoVGD, com os convites sendo vendidos desde já.

Haverá torneio de futebol entre categorias de base do LEC, barracas de alimentação,
almoço com costela fogo de chão, diversões para as crianças e etc.

O exemplo suíçoO exemplo suíço
A Suíça não cobra qualquer
imposto sobre ganhos de
capital.E isso atraimuita
gente. O imposto sobre o
valor agregado - o IVA -,
é de 7,7%eo imposto
da pessoa jurídica é de
17%.OsEstadosUnidos,
por exemplo, cobramo
dobro doque a Suíça no
imposto de renda.

■■AAneel(Agência
NacionaldeEnergiaElétrica)
estádizendoqueaenergia
elétricavaificarmaisbarata.A
razão:foifirmadoacordocom
osbancos,parapagaraconta
queoutrosgovernosfederais
fizeram.É isso:asautoridades
governamentaistorramo
dinheiroenóséquepagamos!
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