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Envie fotos para leitorjl@jornaldelondrina.com.br

foto do leitor Enviada por:Arline Silva

Pombos
>>Como lidar comquemalimenta os pombos nas ruas e praças da
cidade?

Envie sua correspondência para leitorjl@jornaldelondrina.com.br

cartas

As participações do leitor devem vir identificadas com nome completo,
endereçoe telefoneedevemter nomáximo1100 caracteres. Em razãode
espaço ou compreensão, os textos podem ser resumidos ou editados. O
jornal se reserva, ainda, o direito depublicar ounão as colaborações.

Vereadores e eleições
[“Oito vereadores confirmamcandidaturas nas eleições”, 02/07] É lamentável
que oito vereadores de Londrina concorramàs eleições deste ano. Eles foram
eleitos pelo povo para legislar sobre assuntos importantes de nossa cidade
por umperíodo de quatro anos. Dizer, nestemomento, que os projetos
importantes que existemnão serão prejudicados porque “irão analisar” ou
“merece estudo”, amimnão convence porque nossas dificuldades não se
resumememumoudois projetos emdiscussão. O candidato no qual votei
para vereador está entre os que se candidatará. Portanto, eu não voto nele
para a Assembleia Legislativa do Paraná.

Gildete R. da Cruz Gôngora, advogada

Violência
Muitas cidades do Brasil sofremcoma violência.Mas acredito quemuitos
políticos também fazemopovo sofrer coma ‘violência’ da enganação.

GuilhermeOliveira, 8 anos, estudante

Saúde
Sem tomar partido deste ou daquele (serviço público e/ou paciente), vejo
muitos servidores reclamaremque falta isso, que falta aquilo em suas
unidades de saúde. No entanto, seria bomobservar se todos osmateriais
existentes dentro destas unidades estão sendomanuseados de acordo, com
zelo. Semgeneralizar, hámuitos que não têmum“pingo” de cuidado porque é
serviço público. E por ser serviço público sabemos da grande dificuldade em
repor ou consertar porque tudo é contadinho. [“Falta de aparelhos
compromete urgência e emergência”, 03/07]

RoselyMoraes Bastos, servidora pública

Envie seu texto para leitorjl@
jornaldelondrina.com.br

minha Londrina

Enviado por: Tatjana
VideiraMolina

Novos tempos

Omédico César Augusto
Calderaro foi corretíssimo
emdizer que estamos
numanova época para
Londrina [cartas 03/07],
resgatando tempos em
que estivemos sobre os
desmandos de políticos
que só fizerama cidade
retroceder, levando para
Maringá e cidades
circunvizinhas
oportunidades que
poderiam ter enriquecido
nossa cidade. Assim como
Wilson Vieira passou seu
mandato pagando dívidas
de outras administrações,
agora Alexandre Kireeff
corre contra o tempona
tentativa deobter recursos
e sanear os diversos
segmentos que Londrina
tanto necessita. Embreve
veremos que umanova
administração,
transparente e honesta,
fará toda diferença para
nossa querida Londrina.

Agenda

Cursostécnicosgratuitos I
Terminahojeoprazode inscriçõesemumdoscursostécnicosprofissionalizantes
doColégioEstadualVicenteRijonamodalidadesubsequente,ouseja,paraquem
jáconcluiuoensinomédio.SãooferecidoscursosgratuitosdeTécnicoem
Administração,Contabilidade, Informática,RecursosHumanoseSecretariado.
Mais informaçõespelotelefone(43)3323-7630ounositewww.ldavicenterijo.
pr.gov.br.

Cursostécnicosgratuitos II
OSenacLondrinaabriu inscriçõesparaoscursostécnicosgratuitosemLogísticae
Designde Interiores,oferecidospormeiodoProgramaSenacdeGratuidade(PSG).
Oprogramaévoltadoapessoascomrendafamiliarpercapitadeatédoissalários
mínimosfederais.As inscriçõesdevemser feitasaté30nositewww.pr.senac.br/
psg.Asaulasocorremdesegundaasexta,das8horasaomeio-dianoSenac
Londrina (RuaRaposoTavares,894,Centro).Mais informaçõespelostelefones (43)
3323-8481ou08006436346.

DireitosdaMulher
Nosdias18e19ocorrenaCâmaradeVereadoresdeLondrinaaConferência
MunicipaldosDireitosdaMulher.Oprazopara inscriçõesdedelegadas (os)
representantesdeorganizaçõesdasociedadecivil terminahoje.Podemser feitas
domeio-diaàs14horasnaSecretariaMunicipaldePolíticasparaasMulheres.
Mais informaçõespelotelefone(43)3374-4099.

Para divulgar eventos realizados emLondrina escreva
para o e-mail agendajl@jornaldelondrina.com.br

Doação Doação

>> Fêmea, portemédio, sem
raça definida, entre 3 a 4 anos
de idade, vacinada,
vermifugada e castrada. Dócil e
carinhosa. Contato: 9620-3317.

>> Fêmea, portemédio a
grande, com1 ano emeio,
muito dócil e brincalhona, se da
bemcomoutros animais e
crianças. Contato: 8425-4347.

loterias

LOTOFÁCIL
Concurso1076 02/07/2014

04 09 10 11 12

13 14 15 16 17

18 20 21 22 25

LOTOMANIA
Concurso1465 02/07/2014

01 10 11 15 18

32 34 37 40 42

44 46 54 61 62

79 83 91 92 93

MEGA-SENA
Concurso1613 02/07/2014

04 18 31 44 46 49

LOTERIA FEDERAL
Concurso4880 02/07/2014

1º 86.444

2º 01.261

3º 94.492

4º 13.870

5º 30.495

QUINA
Concurso3525 03/07/2014

01 04 12 25 61

DUPLASENA
Concurso1294 01/07/2014

Primeiro sorteio

08 10 19 22 36 43

Segundo sorteio

02 06 14 18 46 49

TIMEMANIA
Concurso595 03/07/2014

01 03 10 41 51 52 54

Timedo coração:

Sampaio Corrêa/MA


