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FOLHA DE LONDRINA, quinta-feira, 08 de agosto de 2019
Os pecuaristas Alexandre
Turquino e José Moacir
Turquino vão realizar no
dia 1º de outubro a
45ª edição do Leilão
Dez Marcas. O remate com
oferta de 1.200 animais
nelore e de cruzamento
industrial será no recinto
José Garcia Molina,
no Parque Ney Braga.
O evento deverá
reunir pecuaristas do
Paraná, Mato Grosso
e do interior de São Paulo,
em mais uma grande
festa da pecuária.
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FURTO DE BICICLETAS EM LONDRINA
Umaduplade“amigosdoalheio”,quevinhafurtandobicicletasemLondrina,foipresanestasegundafeira.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.

Parabéns
pra vocês!
Estão aniversariando hoje: a
fotógrafa Elvira Alegre, a médica
Sandra Barata, o artista plástico
João Henrique dos Santos, o
publicitário Aparecido Benatti e
o médico Waldir Canezin.
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Alunas da terceira série do ensino médio, do Colégio Maxi, aprovadas no vestibular da Universidade
Estadual de Ponta Grossa: Camila Roman Estevão e Vitória Machado Giocondo, que passaram em direito;
e Rafaela Prescinoti Vivan, que foi aprovada em serviço social, estão na foto, em clima de muita alegria.
Será realizado sábado o Baile de Aniversário do Iate
ClubedeLondrina,queestáchegandoaosseus61anosdefundação.
OatualcomodoroéPauloBassani,queéprofessordaUEL.
Divulgação

Celebrando a assinatura do termo de cooperação para instalação da unidade do polo, do programa
Espapo 4.0, estão o prefeito Marcelo Belinati, a secretária nacional da Juventude, Jayana Nicaretta,
o deputado Felipe Barros e a secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal. O objetivo é
qualificar jovens para ingressarem no mercado de trabalho, através desta iniciativa, que promove a
inclusão digital. Londrina é a primeira cidade do Paraná e a terceira do país, a ganhar o polo, neste
projeto desenvolvido pelo governo federal. A oficialização aconteceu segunda-feira ultima na prefeitura

Ainda repercutindo
a estada da
ex-bailarina Carla
Prata, do Programa
do Faustão,
e do namorado,
o cantor Mariano,
no Tayayá Resort. Com
diversos seguidores
nas redes sociais, a
atual apresentadora
e digital influencer
fez questão de postar
diversas fotos do local,
como esta em que
aparece em uma
pousada. O Tayayá
acaba de ampliar sua
capacidade hoteleira,
com a entrega
do Village, inspirado
nas vilas italianas,
contando com casas
para até 10 pessoas,
com spa na sacada.
O hotel tem
mais informações na
loja Flórida Resorts,
no Aurora Shopping,
em Londrina.

Moda natural

Deleise Gonçalves e a equipe
Jorge Bischoff, no Catuaí
Shopping, estão às voltas com
a organização do Exclusive Day
neste próximo sábado, dia 10,
para apresentação da nova
coleção da grife. Uma das
propostas mais expressivas é
a moda natural que permeará
vários lançamentos ao longo
da primavera-verão 2020. Para
quem se fizer presente, a grife
reserva surpresas especiais como
a Tie-Dye Bag, uma shopper bag
criada com exclusividade para o
evento de lançamentos.
Nada mais feliz do
que ver os filhos, as crianças
crescendo. Poder acompanhar
cada etapa da vida delas, melhor
ainda. Hoje e amanhã, sextafeira, dias 8 e 9, os pais
dos alunos do Colégio Pontual,
unidade do Shopping Quintino,
viverão experiências de grande
emoção ao lado dos filhos. Terão
apresentações e momentos de
interação que estão na pauta do
programa especial. Um evento
para se guardar na memória e
no coração, felicitando todos os
papais de Londrina e do planeta.

Amanhã, sextafeira, os abraços serão para
os aniversariantes: o festejado
publicitário Pedro Afonso
Scucuglia, Maria Fernanda
Coelho, do Grupo Proteu,
Rosana Khater Fontes, o
médico Newton Leopoldo
da Câmara Filho, Yoneo
Takahashi, Deise Malaguido
Ponish e Dulcinéia Novaes,
a anastaciana que começou
a carreira na FOLHA,
depois na TV Coroados e há
anos na RPC, em Curitiba.
No sábado,
aniversariam: Edson Anzai,
médico, Cláudio Azevedo
e Maria Helena Antunes
Bilhão, advogada e a médica
Sandra Lúcia Dias Barata.

Está programada para o próximo
dia 14, na sede da Associação Médica de Londrina,
a festa para comemorar os aniversários dos médicos sócios
que nasceram no mês de agosto. Com jantar caprichado,
música e sorteio de vários brindes.
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Ficou em Cascavel
Lucas Calvi, executivo de vendas, que viveu e trabalhou muitos
anos em Londrina, foi para cumprir consultoria do Moinho Globo
na cidade de Cascavel, objetivo alcançado, projeto finalizado,
acabou por optar não voltar para cá e ficar na acolhedora Cascavel.
E já está prestando seus serviços na Kia Carelli Auto Motor, que atua
naquela cidade e na região toda até Foz do Iguaçu. Tem saudades
da bela Londrina, afirma, mas espera amigos daqui para um café
ou almoço em Cascavel. Sucesso, Lucas Calvi!
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Esta é uma semana de festas para a equipe comandada pela profissional de educação física
Celina Quirino. O motivo é a comemoração do aniversário de seis anos da Bodytech Company em
Londrina. A unidade londrinense da rede de academias terá realização de aulas coletivas especiais,
distribuição de brindes aos alunos e muita música para agitar o ambiente. Para quem ainda não
conhece a Bodytech, no Shopping Catuaí, outra boa informação é que a matricula não será cobrada
dos novos alunos, hoje, quinta-feira, data do aniversário da academia
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