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SINDSERV INICIA NEGOCIAÇÕES PARA REPOSIÇÃO DOS SERVIDORES
Diretoria do sindicato apresentou índice de reposição ao prefeito, que solicitou tempo para estudos.

Novidades na pág 10.
Confira

DIA INTERNACIONAL DA MULHER
O dia Internacional da mulher está chegando
e temos um presente para nossas servidoras.
pág 7.

SINDSERV REBATE DISCURSO
NEGATIVO DA ADMINISTRAÇÃO
Dizer que a prefeitura está quebrada para
não dar reposição para os servidores é uma
cartilha velha que vamos combater. pág 4.
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falta de servidores, condições de
trabalho e agora as declarações de
que sua reposição nos salários pode
A atual Administração Municipal estar comprometida.
Nosso sindicato já passou por isso
,tem “pintado um monstro” nas
nas
Administrações passadas, em
finanças públicas de Londrina, essa
não é a primeira vez que acontece e 2013 por exemplo, logo nas primeiras
reuniões foi proposto ao sindicato o
infelizmente não será a última.
Historicamente as finanças do parcelamento da reposição em seis
Município nunca se concretizaram, anos, ideia que foi rejeitada pelo
justamente por que, não se arrecada sindicato que após muita negociação
100% do que foi planejado. Porém, o conseguiu a reposição integral em
índice de inadimplência do Município uma única parcela.
A reposição da inflação é um
no pagamento de impostos é baixo, e
direito
do trabalhador, todavia, temos
o que se arrecada fica em média de
mostrado que se não houver luta e um
94%.
Por isso, que o SINDSERV defende sindicato forte, o trabalhador sempre
que fazer um alarde por causa de 6% será prejudicado.
É por isso que estamos lutando
de déficit que poderá acontecer (ainda
não é concreto) só no final do ano, em mostrando em números para a
um orçamento estimado em R$ 1,8 Administração, que é possível sim
bilhão, representa uma antecipação respeitar os direitos dos servidores,
mas para isso contamos com você
desnecessária.
A “Política do Bicho Papão” só Servidor, com sua força pedimos que
atrapalha
o equilíbrio emocional conscientize seu companheiro ou
dos trabalhadores, que enfrentam companheira de trabalho, que não é
diariamente, como se já não bastasse, sindicalizado, a somar nesta luta com
o acumulo de trabalho causado pela a gente.
Amigo Servidor, Amiga Servidora,
UNIDOS SOMOS MAIS FORTES!

EXPEDIENTE

HORÁRIO DE ATENDIMENTO
SINDSERV - Rua Bélgica nº 821 - Jardim Igapó
Fone: (43) 3372-1257 no horário das 8h às 17:30h
Site: www.sindserv-ld.com.br
E-mail: sindserv@sindserv-ld.com.br

RESERVA DOS ESPAÇOS DE LAZER
As agendas para reserva dos espaços é aberta
todo dia 15 de cada mês.
(exceto os eventos constantes no regulamennto)

Marcelo Urbaneja Presidente do Sindserv
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ATENDIMENTO JURÍDICO
Todo Servidor sindicalizado ao Sindserv tem
direito ao atendimento jurídico gratuíto para
causas trabalhistas e previdenciárias.
Basta telefonar no sindicato e agendar seu
atendimento de segunda à sexta.
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SINDSERV INICIA NEGOCIAÇÕES PARA REPOSIÇÃO DOS SERVIDORES
Diretoria do sindicato apresentou índice de reposição ao prefeito que solicitou tempo para estudos

prejudicar o município”, argumentou Urbaneja.
O SINDSERV também questionou a Administração,
a respeito das promoções por conhecimento retidas
desde o mês de abril de 2016. Que respondeu que
A Diretoria do SINDSERV se reuniu no último dia estudos estão sendo realizados.
13, com o prefeito Marcelo Belinati e seu secretariado,
Outro assunto foi a reposição das perdas do nível
para dar início às negociações da reposição salarial superior de 2,5% que por lei deve acontecer na
deste ano. O índice INPC da inflação calculado para próxima folha de pagamento. Urbaneja foi enfático
a nossa data base, foi de 5,44%.
com o prefeito e seu secretariado
Durante a reunião, o Presidente
de que este item é Lei e “Lei deve
“Todo primeiro ano de mandato, as
do SINDSERV Marcelo Urbaneja, gestões pintam esse monstro da falta
ser cumprida”. No dia seguinte ao
argumentou que as declarações de dinheiro, quando na realidade não
encontro, o prefeito comunicou
dadas pela Administração à
é isso que se mostra.”
o presidente do SINDSERV, que
imprensa sobre as finanças da
ele havia assinado a autorização
prefeitura que eram escassas e
para o pagamento da reposição do
que o salário do funcionalismo
nível superior e equiparação dos professores ao nível
corria risco, criou um clima de tensão entre os superior e está previsto para o dia 23/02.
servidores. “Todo primeiro ano de mandato, as gestões
O prefeito Marcelo Belinati solicitou mais um
pintam esse monstro da falta de dinheiro, quando tempo ao SINDSERV para que sua equipe termine os
na realidade não é isso que se mostra. Estudamos cálculos dos impactos financeiros das reivindicações
os números, os orçamentos e a história econômica dos servidores estejam concluídos, e deixou prédos cofres da prefeitura, e temos convicção de que é agendada uma reunião para o início do próximo mês,
possível conceder o reajuste para os servidores sem para mais uma rodada de negociações.

Reportagem: Marcos Sanches
Crédito fotos: Marcos Sanches
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SINDSERV REBATE DISCURSO NEGATIVO DA ADMINISTRAÇÃO
Dizer que a prefeitura está quebrada para não dar reposição para os servidores
é uma cartilha velha que vamos combater.

Reportagem: Marcos Sanches
Reprodução: Arquivo Folha Londrina

O SINDSERV tem acompanhado de
perto as declarações que a Administração
Municipal, por intermédio do Secretário
de Fazenda ,Planejamento, orçamento
e tecnologia , servidor Edson de Souza,
de que as finanças do município vão de
“mal a pior”.
Segundo o mesmo apresentou tanto
para a imprensa, quanto para os
servidores, que a atual gestão fechará
este primeiro ano de mandato com R$
120 milhões de déficit, aproximadamente
6,6% de um orçamento de R$ 1,8 bilhão,
isso poderá comprometer até mesmo a
reposição da inflação dos servidores.
Porém,
propagar
desastres
financeiros não é uma exclusividade
do atual prefeito Marcelo Belinati. Foi
assim com a administração do exprefeito Alexandre Kireeff, foi assim
com seu antecessor Homero Barbosa
Neto, e em todos eles os SINDSERV
trabalhou duramente e comprovou com
números de que era possível conceder
ao menos a inflação do período.
O presidente do SINDSERV, Marcelo
Urbaneja, reafirmou uma declaração
que deu em 2013 de que ‘’é desnecessária
essa política da administração de tentar
pintar um monstro para depois dizer
que conseguiu resolver o problema’’,
comenta, uma vez que isso gera
preocupação no funcionalismo público
que se sente desrespeitado enquanto
trabalhadores.
Em 2012, nas negociações iniciais
do primeiro ano da gestão do exprefeito, a Administração propunha
o parcelamento em seis anos da
reposição inflacionária, após muita
luta conseguimos a reposição integral
em uma única parcela. Isso para
mostrar que o processo é lento,
exige
tranquilidade,
conhecimento
profundo das contas públicas, firmeza
e experiência para concretizar a
conquista.
Agora que iniciamos efetivamente as
negociações com o índice inflacionário
definido (5,44%), a Administração
solicitou mais um prazo para adequar
os cálculos e no mês de março, nos
reuniremos novamente, com energia
total para garantir que o direito dos
servidores seja garantido.
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DIA INTERNACIONAL DA MULHER
O dia Internacional da mulher está chegando e temos um presente
para nossas servidoras
Reportagem: Priscila Bays

No dia 8 de Março é celebrado as conquistas políticas, sociais
e econômicas das mulheres no mundo.
O papel da mulher na sociedade tem ganhado mais espaço e
reconhecimento ano após ano, foi-se o tempo onde às mulheres
não tinham outra opção a não ser ficar em casa cuidando de
seus maridos. Hoje a mulher pode escolher o que quer ser e
fazer de suas vidas.
Muitas são as provedoras do lar e acabam fazendo tripla
jornada, pois além de trabalhar, cuidam da casa e dos filhos,
muitas vezes com um salto no pé e um sorriso no rosto. Cerca
de 70% do funcionalismo público Municipal de Londrina é
composto de mulheres.
Pensando na valorização dessas guerreiras, o sindicato
em parceria com o salão de cabeleireiros Fátima Martins do
Shopping Royal Plaza conseguiu um combo para torná-las ainda
mais belas, durante o mês de Fevereiro e Março as servidoras
sindicalizadas terão preços diferenciados.
São vários procedimentos com desconto para as servidoras,
para alguns deles é necessário avaliar os fios para orçamento,
mas para todas servidoras independente de avaliação o salão
oferece corte bordado, o queridinho para eliminar pontas duplas
por R$ 89,90 em qualquer dia da semana. A partir das 18:00h
qualquer dia da semana, Coloração + Hidratação + Escova a
partir de R$ 95,00 e de Segunda a Quarta as mechas terão
10% de desconto. Basta ligar no salão Fátima Martins Royal
Shopping 3344-3050, falar que é servidora sindicalizada e levar
o jornal do sindicato.
O Sindserv gostaria de parabenizar todas essas mulheres
vitoriosas, dedicadas e batalhadoras que movem a cidade de
Londrina.
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LONDRINA JÁ ESTÁ EM ESTADO DE RISCO POR CAUSA
DA DENGUE

Apesar dos números serem inferiores aos de 2016, são superiores ao que preconiza da OMS

Mundial de Saúde (OMS) de 1%.
Segundo dados do Portal da
Transparência, Londrina conta hoje
Para o londrinense, 2017 teve início com 306 Agentes Comunitários de
com um dado preocupante, o primeiro Saúde, que atendem uma população
Levantamento de Índice Rápido de de mais de meio milhão de habitantes.
Infestação por Aedes Aegypti (LIRA) Cada um dos agentes visita uma
para a cidade, apontou um percentual média de 80 casas por dia, onde
de 4,1% de infestação do mosquito realizam os trabalhos de varredura
da dengue no município. Ou seja, de possíveis locais que sirvam de
para cada 100 casas visitadas, quatro criadouro do mosquito e também de
tinham focos do mosquito da Dengue. conscientização dos moradores.
A região que apresentou o maior
Os números da dengue poderiam
índice foi a central com 5,81%, ser mais baixos se a população não se
seguido da norte com 4,14%, Sul descuidasse dos locais que acumulam
com 3,71%, Leste 3,63% e oeste com água, dentro e fora de suas casas e se
3,58%. Apesar de o número ser menor o número de servidores que realizam
que o de 2016, quando a infestação este importante trabalho fosse maior
registrada foi de 8%. Ele ainda é maior e tivesse melhores condições de
que o preconizado pela Organização trabalho.
Reportagem: Marcos Sanches
Crédito fotos: Marcos Sanches

SINDSERV CONSTATA IRREGULARIDADES
NA E.M MARIA CARMELITA VILELA MAGALHÃES.
porta de entrada da sala e no ventilador
até hoje pinga água.
Em Agosto de 2016, três Containers
No início do ano de 2016, uma forte chuva foram instalados com ar condicionado,
no Município de Londrina, destruiu pontes, mesas, cadeiras e lousas novas, para suprir
derrubou árvores e, danificou diversos a falta das salas de aula afetadas pela
prédios públicos. Escolas e UBS foram os chuva, mas até hoje nunca foram usados,
edifícios mais afetados. Após um ano do alguns já mostram sinais de abandono;
acontecido, o Sindserv tem percorrido esses mofo na parede já pode ser notado e
locais para verificar a condição que hoje os embaixo dos mesmos, o acumulo de água
mesmo se encontram. Na primeira visita, levanta o alerta para os Aedes Aegypt, mais
infelizmente, a constatação é preocupante. conhecido como mosquito da dengue.
A averiguação foi feita pelo diretor
O Sindserv entrou em contato com a
do Sindserv Júlio Cezar e ocorreu na Secretaria de Educação e foi informado
Escola Municipal Maria Carmelita Vilela que o engenheiro responsável do setor de
Magalhães
que
Estrutura Física
atende mais de 400
do município pela
A averiguação ocorreu na Escola
alunos, na época
desinterdição,
Municipal Maria Carmelita que
das chuvas quase
garantiu que o
metade da escola foi
solo próximo à
atende mais de 400 alunos
interditada por risco
sala de aula já
de
desabamento,
assentou,
por
depois de um ano o local pouco melhorou. isso, não corre mais risco de desabar,
A área onde ficava a cantina e as salas mesmo que chova como quando as
subsequentes foi à região da escola onde rachaduras apareceram.
o risco de desabamento é eminente, essas
Em relação aos containers, ainda
áreas ainda estão fechadas. Para evitar que estavam em discussão com a empresa,
os alunos tenham acesso tapumes foram pois os mesmos não atendiam algumas
colocados, mesmo assim, não é muito difícil especificações necessárias e irão retirá-los
conseguir entrar; entulho, lixo, rachaduras de lá. Informou também que solicitaram
e muita sujeira fazem parte da decoração recurso do Governo Federal para a reforma
do local.
da Escola Maria Carmelita, mas foi negado,
Uma das salas que havia sido agora, estão tentando “Caucionamento”
interditada pelo Engenheiro da prefeitura, com empresas que prestaram serviços
foi desinterditada para que os alunos da para a Administração Pública, uma CI dos
educação especial usufruam, mesmo tendo problemas constatados foi entregue para a
uma rachadura significativa em cima da secretaria.
Reportagem: Priscila Bays
Crédito fotos: Priscila Bays
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SEGUNDO PAGAMENTO DA EQUIPARAÇÃO
DOS PROFESSORES AO NÍVEL SUPERIOR E
REPOSIÇÃO DAS PERDAS DO NÍVEL SUPERIOR
DEVEM ACONTECER EM FEVEREIRO.
Reportagem: Priscila Bays

Durante a reunião do dia 13 de Fevereiro, o Presidente
do Sindserv Marcelo Urbaneja, questionou o Prefeito
de Londrina Marcelo Belinati, sobre o pagamento da
equiparação dos Professores ao Nível superior e a
equiparação das perdas inflacionárias acumuladas do
nível superior de 2000 a 2008 (28% divididos em 10 anos
para todos).
Naquele momento o Prefeito pediu prazo
para se inteirar dos valores.
Na tarde do dia 14 de Fevereiro, Urbaneja foi informado
pelo Prefeito que, o pagamento correspondente ao ano de
2017 (2,5%) acontecerá ainda esse mês! “Mesmo sendo
uma lei e por isso o pagamento tem que ser feito, sabemos
por experiência, que em gestões passadas os direitos
adquiridos nunca estão totalmente assegurados, por isso,
estamos sempre atentos para que as nossas conquistas
sejam mantidas”, concluiu o Presidente.
A Previsão é que o pagamento se realize dia 23 de
Fevereiro.

ERRATA
Na última edição do jornal, escrevemos
erroneamente no texto “Nota para os Servidores”-pág
8.- UBS Jardim do Sol, na realidade é UPA Jardim
do Sol. Gostaríamos de nos desculpar a todos pelo
inconveniente e o transtorno que esse erro possa ter
causado.

10 SINDSERV LAZER
http://sindserv-ld.com.br/

FEVEREIRO

sindservlondrina

saude

PALAVRAS CRUZADAS

Os sucos Detox popularizaram-se rapidamente por trazerem
benefícios à saúde, bem como pela promessa de que emagrecem. No
entanto, as pessoas acabam tomando o suco sem saberem para que
serve.
Sucos detox simples ajudam o fígado a eliminar as toxinas que
impedem o bom funcionamento do nosso organismo. O fígado é o
órgão capaz de transformar todas essas toxinas e impurezas que
consumimos diariamente em substâncias elimináveis pela urina e
fezes. Portanto, o suco detox ajuda a limpar o fígado, permitindo que
ele possa executar melhor suas funções.
Pode e deve ser tomado diariamente, pois, deste modo, o fígado se
manterá sadio e trabalhando bem.

Palavras para encontrar:
Abade
Abalizar
Abdutor
Abespinhamento
Aborbulhamento
Adjacente
Bacilo

Baião
Banalizar
Barcarola
Cabalístico
Caceteação
Caco

Suco detox simples de chá verde e couve
150 ml de chá verde;
½ maçã com casca;
1 folha de couve;
Gelo a gosto.
O chá verde industrializado não apresenta as mesmas propriedades do chá “in natura”. Prepare o chá, deixe em infusão, espere
esfriar. Lave a maçã e a folha de couve. A seguir, bata tudo no liquidificador e tome imediatamente.
FONTE: http://www.mundoboaforma.com.br/13-sucos-detox-simples-e-rapidos/#

tirinhas

DICAS DE PROTEÇÃO SOLAR

FLY...

sports

bella

.Use filtro solar com FPS mínimo de 30 e amplo espectro de
proteção UVA que é medido pelo PPD (deve ser pelo menos 1/3 do
valor do FPS).
.O uso dos filtros solares deve ser diário nas áreas não cobertas
pelas roupas,Use o filtro solar mesmo se o dia estiver nublado.
.Na praia, além do filtro solar, use chapéus de abas largas, barracas
grossas que protejam a passagem dos raios UV e roupas apropriadas.
.Evite exposição ao sol entre 10h da manhã e 4 horas da tarde,
quando há maior incidência dos raios UVB na superfície da Terra.
.Aplique o filtro solar de 15 a 30 minutos antes da exposição,
reaplique a cada 2 horas e após mergulhos na água ou transpiração
excessiva.
.Não se esqueça de passar nas orelhas, lábios e dorso dos pés e
peça para alguém aplicar nas costas.
.Lembre-se de proteger os olhos: use óculos com lentes que
protejam contra ultravioleta.
.Não se queimar! Cada queimadura solar com bolhas na infância
duplica o risco de melanoma maligno na vida adulta, que é o tipo de
câncer de pele mais grave.
.Lembre-se de proteger você e seus filhos. Até 50% da radiação
ultravioleta que uma pessoa recebe em toda vida ocorre até os 21
anos de idade. Portanto, a exposição solar inadequada na infância e
na adolescência é um dos principais fatores para desenvolvimento de
câncer de pele na vida adulta. Crianças a partir de 6 meses de idade
podem usar o filtro solar.
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PRIMEIRO ENCONTRO ENTRE PREFEITO E SERVIDORES

Uma parceria entre Sindserv e Prefeitura, possibilitou que mais de três mil servidores tivessem um encontro direto com o
Prefeito de Londrina Marcelo Belinati, o Vereador Amauri Cardoso e o Presidente do Sindserv Marcelo Urbaneja.

permitir, daqui quatro anos, com uma cidade ainda melhor
do que Londrina já é”, Finalizou o Belinati.
Reportagem: Priscila Bays
Já o Vereador Amauri Cardoso fez questão de enaltecer
Crédito fotos: Priscila Bays
as qualidades que os servidores do Município possuem e
No primeiro dia(24/01/2017), o encontro aconteceu na frisaram a necessidade do legislativo estar sempre atento a
sede da prefeitura para cerca de 500 servidores, já no segundo ouvir a demanda desses cidadãos.
Em sua fala, o Presidente do Sindserv Marcelo Urbaneja
dia(25/01/2017), o encontro aconteceu para os demais, na
sede da Igreja Assembléia de Deus, no período da manhã e Urbaneja foi direto ao criticar o “pacotaço” de maldades
que o Governo Temer tem preparado para a população, em
da tarde.
especial os Servidores de base, como
Durante os encontros o prefeito de
os municipais “Pegaram os servidores
Londrina Marcelo Belinati, afirmou
Marcelo Urbaneja foi direto ao
como bode expiatório, colocando a
que gostaria que os servidores o vissem
culpa da crise econômica nas nossas
como parceiro de trabalho e que as criticar o “pacotaço” de maldades que
costas, se não nos unirmos, pagaremos
o Governo Temer tem preparado para
portas de seu gabinete estariam sempre
um preço alto pela malandragem de
abertas para todos os funcionários da a população em especial os servidores
nossos governantes” disse o Presidente.
PML.
Ele também fez um pedido para
O servidor e secretário de Fazenda
os servidores que ainda não são
Edson Antonio, apresentou o déficit
que a prefeitura se encontra hoje. De acordo com seu sindicalizados “Nunca pedi para ninguém se filiar, esperei
levantamento a prefeitura fecha sua conta com 120 milhões para que as pessoas sentissem nos seus bolsos as conquistas
negativos. “Peço que todos os servidores façam economia, que tivemos ao longo desses 10 anos, mas não acho justo que
mesmo que mínima, são essas ações que farão diferença no todos recebam os benefícios, que apenas metade contribuiu
para que fossem adquiridos” finalizou o sindicalista.
nosso balanço econômico”, afirmou o secretário.
Mais um encontro ainda está previsto sem data marcada
Mesmo com as dificuldades financeiras o Prefeito se viu
otimista em relação a sua gestão, “Não existe cidade melhor ainda, com os servidores da Educação. A Secretária de
do que Londrina! Tenho certeza que conseguiremos enfrentar Educação ficou de confirmar a data deste evento para
todos esses problemas. Terminarei minha gestão, se Deus divulgação.
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LONDRINA - APARECIDA-CAMPOS DO JORDÃO

DATA DE SAÍDA 28/04/2017
DATA DA VOLTA 30/04/2017

VALOR: 460,00
(quatrocentos e sessenta
reais)

ROTEIRO:
. Saída de Londrina - plataforma 32 com destino a Aparecida
do Norte 21:30h.
. Chegada em Aparecida no Hotel Jardim Paraíba com café
extra de chegada.(incluso)
. Às 7:30h saída para o Santuário de Aparecida, dia livre para
orações e compras, Almoço no Hotel Jardim Paraíba. (incluso)
. Por volta das 20h jantar no hotel Jardim Paraíba. (incluso)
. Dia 16/04/2017 após o café da manhã saida para Campos
do Jordão, com dia livre para compras e passeios com retorno
previsto para às 16h.
. Chegada prevista em Londrina às 5h.
VEÍCULO:
Ônibus low driver : 42 lugares, poltronas soft, som, DVD, ar
condicionado, edredons, WIFI, água mineral e seguro para os
passageiros

INFORMAÇÕES SINDSERV
TEL: 3372-1257

LONDRINA - ITAJAÍ
DATA DE SAÍDA 22/06/2017
DATA DA VOLTA 24/06/2017

VALOR: 495,00
(quatrocentos e noventa e
cinco reais)

ROTEIRO:
. Saída de Londrina - plataforma 32 com destino a Beto
Carrero world 21h
. Chegada em Itajaí no Hotel Estação 101 com café extra de
chegada.(incluso)
. Às 8h saída para o Beto Carrero World, dia livre para
diversão no parque, com retorno após o último show.(incluso)
. Por volta das 20h jantar no hotel Estação 101. (incluso)
. 8:30 saída para o último dia do parque em Beto Carrero
World, com retorno previsto para 18h.
Chegada prevista em Londrina às 5h.

VEÍCULO:
Ônibus low driver : 42 lugares, poltronas soft, som, DVD, ar
condicionado, edredons, WIFI, água mineral e seguro para os
passageiros

INFORMAÇÕES SINDSERV
TEL: 3372-1257
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AGENDA CULTURAL
Oficina de Dobradura

A Biblioteca do CEU oferece semanalmente oficinas de
dobradura. Durante a atividade os participantes poderão
ter contato com o acervo da biblioteca e aprenderão
a confeccionar diferentes objetos criados a partir da
criatividade no manuseio de itens de papelaria.
Toda quarta-feira de 1 de fevereiro a 27 de dezembro de
2017 às 10:00. Gratuito
LINGUAGEM: Artes Visuais
CLASSIFICAÇÃO: 10 anos
Rua Ângelo Gaiotto, s/n, Localizada no Centro de Artes
e Esportes Unificados (CEU), Jardim Santa Rita I, 86072260, Londrina, PR

Fonte: http://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/

DOXA

Mow Armstrong
Palavra grega que da origem a uma outra, muito
recorrente na vida do homem: opinião. Mas o que é a
opinião? Como ela se forma? Como definir algo tão solúvel?
Por meio da exposição Doxa, o artista londrinense Mow
Armstrong, vem propor o diálogo sobre até que ponto as
opiniões são comuns ao outro e o que torna uma opinião
relevante.
Diariamente de 17 de janeiro a 16 de abril de 2017. gratis
LINGUAGEM: Artes Visuais
CLASSIFICAÇÃO: Livre
Inscrições:gratis
Site: http://www.sescpr.com.br
Mais Informações: (43) 3572-7700
Endereço: Rua Sergipe, 52, Entrada pela Rua Brasil,
Centro, 86010-380, Londrina, PR

Fonte: http://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/

FORMA E CONTEÚDO ESCULTURAS EM ALUMÍNIO
Exposição que reúne uma série de 10 trabalhos do
artista plástico Juliano Fabbri Cesar. São esculturas
CLUBE DO CHORO DE LONDRINA
elaboradas em alumínio reciclado fundido. Trabalhando
com esculturas há mais de 20 anos, Juliano já teve seus
A reuniões de londrinenses com o objetivo de tocar e
trabalhos expostos e comercializados em diversas galerias
fazer apresentações de Choro remontam à década de 50.
e também participou de Salões e Mostras de Arte.
Nesses mais de sessenta anos muitos músicos passaram
a compôr o cenário instrumental popular pé-vermelho.
LINGUAGEM: Artes Visuais
Atualmente o movimento tem crescido e se expandido
CLASSIFICAÇÃO: Livre
vertiginosamente. Londrina é identificada como uma
Toda seg, ter, qua, qui e sex de 3 de fevereiro a 3 de cidade forte no Choro.
março de 2017 às 13:00. Livre
LINGUAGEM: Música
Museu de Arte de Londrina
CLASSIFICAÇÃO: Livre
Rua Sergipe, 640 , Centro, 86010-380, Londrina, PR
Site: https://www.facebook.com/Clube-do-Choro-deFonte: http://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/
Londrina-180399348663993/
Fonte: http://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/

