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Celebrando a assinatura do termode cooperação para instalação da unidade do polo, do programa
Espapo 4.0, estão o prefeitoMarceloBelinati, a secretária nacional da Juventude, JayanaNicaretta,
o deputado FelipeBarros e a secretáriamunicipal deEducação,Maria TerezaPaschoal.O objetivo é
qualificar jovens para ingressaremnomercado de trabalho, através desta iniciativa, que promove a
inclusão digital. Londrina é a primeira cidade doParaná e a terceira do país, a ganhar o polo, neste
projeto desenvolvido pelo governo federal.A oficialização aconteceu segunda-feira ultimana prefeitura

Os pecuaristasAlexandre
Turquino e JoséMoacir
Turquino vão realizar no
dia 1º de outubro a
45ª edição do Leilão
DezMarcas.O remate com
oferta de 1.200 animais
nelore e de cruzamento
industrial será no recinto
JoséGarciaMolina,
noParqueNeyBraga.
O evento deverá
reunir pecuaristas do
Paraná,MatoGrosso
e do interior de SãoPaulo,
emmais uma grande
festa da pecuária.

Ficou em CascavelFicou em Cascavel
LucasCalvi, executivodevendas, queviveue trabalhoumuitos
anos emLondrina, foiparacumprir consultoriadoMoinhoGlobo
nacidadedeCascavel, objetivoalcançado,projeto finalizado,

acabouporoptarnãovoltarparacáe ficarnaacolhedoraCascavel.
E já estáprestando seus serviçosnaKiaCarelliAutoMotor, queatua
naquela cidadeenaregião todaatéFozdo Iguaçu.Temsaudades
dabelaLondrina,afirma,masesperaamigosdaquiparaumcafé

oualmoçoemCascavel.Sucesso,LucasCalvi!

Ainda repercutindo
a estada da
ex-bailarinaCarla
Prata, do Programa
do Faustão,
e do namorado,
o cantorMariano,
noTayayáResort.Com
diversos seguidores
nas redes sociais, a
atual apresentadora
edigital influencer
fez questãodepostar
diversas fotos do local,
comoesta emque
aparece emuma
pousada.OTayayá
acabadeampliar sua
capacidadehoteleira,
comaentrega
doVillage, inspirado
nas vilas italianas,
contando comcasas
paraaté 10pessoas,
comspana sacada.
Ohotel tem
mais informaçõesna
lojaFlóridaResorts,
noAuroraShopping,
emLondrina.

Alunasda terceira sériedoensinomédio,doColégioMaxi, aprovadasnovestibulardaUniversidade
EstadualdePontaGrossa:CamilaRomanEstevãoeVitóriaMachadoGiocondo,quepassaramemdireito;
eRafaelaPrescinotiVivan,que foiaprovadaemserviço social, estãona foto, emclimademuitaalegria.

Esta é uma semana de festas para a equipe comandada pela profissional de educação física
CelinaQuirino.Omotivo é a comemoração do aniversário de seis anos da BodytechCompany em
Londrina.A unidade londrinense da rede de academias terá realização de aulas coletivas especiais,
distribuição de brindes aos alunos emuitamúsica para agitar o ambiente. Para quem ainda não
conhece a Bodytech, no ShoppingCatuaí, outra boa informação é que amatricula não será cobrada

dos novos alunos, hoje, quinta-feira, data do aniversário da academia

FURTO DE BICICLETAS EM LONDRINAFURTO DE BICICLETAS EM LONDRINA
Umaduplade“amigosdoalheio”,quevinhafurtandobicicletasemLondrina,foipresanestasegunda-
feira.DeacordocomdadosdaPolíciaCivil,atravésdosistemadecâmerasdesegurançadediversos

condomínioseempresas,háimagensidentificando15furtospraticadosporeles.Semprebicicletascaras,
algumascomvaloracimadeR$20mil.EmumaaçãoconjuntadaPolíciaCiviledaPolíciaMilitarcom
aempresaPorter,quegerenciaaportariadediversoscondomíniosemLondrina,foipossívelidentificar
osbandidoseprendê-los.“SoubemospelaPolíciaqueestavamocorrendocasosdefurtosdebicicletas.
Muitoscondomínios,principalmenteosquetêmporteirospresenciais,nãopossuemumsistemadealta
tecnologiadesegurançaemuitasvezesoporteironempercebiaofurto.NaPorter,aequipequemonitora
oscondomínios24horas,ébemtreinadaetambémhásensoresespecíficosquedetectampossível
tentativadearrombamento,antesmesmodelaocorrer,jáalertandoabasedeoperações.Passamosa
trabalharemconjuntocomaPolícia,informandoessasaçõesecomissoganhamostempo,conseguindo
obterêxito”,informaCláudioRennó,gestordaPorteremLondrina.APolíciaCivilteminformaçõesde
váriasoutrasbicicletas,dealtovalor,furtadasemLondrina,mascomomuitosdosdonosnãoregistram
queixasenãodisponibilizamasimagens,dificultamotrabalhodeinvestigação.Masotrabalhode
inteligênciadaPolíciaeousodesistemasdealtatecnologiadesegurança,poderáreverteroquadrode

roubosefurtosemelhorarasegurançadetodosnacidade,completouCláudioRennó. ParabénsParabéns
pra vocês!pra vocês!

Estão aniversariandohoje: a
fotógrafaElviraAlegre, amédica
SandraBarata, o artista plástico
JoãoHenriquedos Santos, o
publicitárioAparecidoBenatti e
omédicoWaldirCanezin.

Amanhã, sexta-
feira, os abraços serão para
os aniversariantes: o festejado
publicitário PedroAfonso
Scucuglia,Maria Fernanda
Coelho, doGrupo Proteu,
Rosana Khater Fontes, o
médicoNewton Leopoldo
daCâmara Filho, Yoneo
Takahashi,DeiseMalaguido
Ponish eDulcinéia Novaes,
a anastaciana que começou
a carreira na FOLHA,

depois na TVCoroados e há
anos na RPC, emCuritiba.

No sábado,
aniversariam:EdsonAnzai,
médico,CláudioAzevedo
eMariaHelenaAntunes

Bilhão, advogada e amédica
SandraLúciaDiasBarata.

SerárealizadosábadooBailedeAniversáriodoIate
ClubedeLondrina,queestáchegandoaosseus61anosdefundação.
OatualcomodoroéPauloBassani,queéprofessordaUEL.

Está programada para o próximo
dia 14, na sede daAssociaçãoMédica de Londrina,

a festa para comemorar os aniversários dosmédicos sócios
que nasceramnomês de agosto.Com jantar caprichado,

música e sorteio de vários brindes.

Moda naturalModa natural
DeleiseGonçalveseaequipe
JorgeBischoff,noCatuaí

Shopping,estãoàsvoltascom
aorganizaçãodoExclusiveDay
nestepróximosábado,dia10,
paraapresentaçãodanova
coleçãodagrife.Umadas
propostasmaisexpressivasé
amodanaturalquepermeará
vários lançamentosao longo
daprimavera-verão2020.Para
quemsefizerpresente,agrife
reservasurpresasespeciaiscomo
aTie-DyeBag,umashopperbag
criadacomexclusividadeparao
eventode lançamentos.

Nadamais felizdo
queveros filhos,ascrianças
crescendo.Poderacompanhar
cadaetapadavidadelas,melhor
ainda.Hojeeamanhã,sexta-
feira,dias8e9,ospais

dosalunosdoColégioPontual,
unidadedoShoppingQuintino,
viverãoexperiênciasdegrande
emoçãoaoladodos filhos.Terão
apresentaçõesemomentosde
interaçãoqueestãonapautado
programaespecial.Umevento
paraseguardarnamemóriae
nocoração, felicitandotodosos
papaisdeLondrinaedoplaneta.
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