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ÔNIBUS DO EMPREGO
Projeto itinerante oferece oportunidades de trabalho

A primeira experiência com o ônibus do emprego, iniciativa da Grande Londrina de ir até
os bairros para oferecer oportunidades de
trabalho para quem está desempregado, foi
bem sucedida e pode se repetir novamente. “Nos dias seguintes à ação, tivemos uma
grande demanda por procura de vagas”, analisa Maria Luiza Martins, encarregada do RH.
O projeto foi realizado no dia 29 de abril, domingo, na maior feira pública de Londrina, na
Avenida Saul Elkind, no Cincão, e envolveu
onze funcionários, de vários setores da TCGL.
Para garantir um bom local, o Ônibus do Emprego chegou às 4h da manhã. Quando o dia
amanheceu, despertou o interesse de quem
foi fazer a feira.
Conforme as pessoas iam chegando, eram
convidadas a entrar no veículo e preencher
uma ficha de emprego. As informações eram
imediatamente repassadas para o computador, instalado no ônibus. Durante toda a manhã foram preenchidas mais de 160 fichas,

Josiele conseguiu uma vaga

sendo que 70 pessoas foram chamadas para

Josiele Cristina do Nascimento, 32 anos,

participar do processo seletivo.

casada e mãe de três filhos, viu na televisão o anúncio sobre o Ônibus do Em-

“O projeto teve uma repercussão muito boa,

prego e decidiu: “Vou arriscar a sorte”.

tivemos um feedback positivo, as pessoas

No domingo ela foi até a feira do Cin-

queriam saber quando o ônibus ia voltar.

cão, preencheu a ficha e para sua ale-

Foi uma experiência bacana de aproximar

gria foi chamada para entrevista. Josiele

a empresa da população”, explica Martins.

passou pelos exames de saúde e con-

A iniciativa, que nasceu para celebrar o Dia

quistou um emprego, com carteira assi-

do Trabalho, poderá ser realizada em outras

nada, como auxiliar de serviços gerais.

regiões da cidade. ”Queremos que isto faça

“Estou gostando, porque a empresa é

parte do cronograma de atividades da empresa”, finaliza.
Jornal TCGL | www.tcgrandelondrina.com.br
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boa, fiz novos amigos e é um aprendizado muito grande pra mim”, conta.
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Mensagem da Diretoria
Mais uma vez o Sistema de Transporte Urbano da cidade de

Com a mudança da data base para janeiro de 2013, as Empre-

Londrina foi prejudicado pela não recomposição da tarifa. O

sas Concessionárias do Sistema de Transporte Público Urbano

último reajuste ocorreu em fevereiro de 2011 e após essa data,

de Londrina concederam mais 3,5% de antecipação salarial em

atravessamos variações nos preços de chassis e carrocerias,

junho de 2012. O fato do município não ter concedido a re-

peças e acessórios, pneus e principalmente, reajuste salarial

composição tarifária está comprometendo substancialmente a

dos empregados da categoria, que tem o maior peso na com-

equação econômica financeira das concessionárias.

posição dos custos da tarifa. As empresas concederam em junho de 2011, rejuste salarial de 7%, mais 3,5% em janeiro de
2012, com a expectativa de que, em fevereiro de 2012, o mu-

Gildalmo de Mendonça

nicípio atualizasse a recomposição, com a atribuição de uma

Diretor Geral da TCGL

nova tarifa.

Coral Ganha Novas Vozes
na Sala do Coral. No momento, o maestro está preparando o
repertório para as apresentações desse ano.
A motorista de micro ônibus Crislaine Maria dos Reis é uma das
novas integrantes do coral. Embora tenha participado na infância do coro da igreja e da escola, ela conta que está apreensiva
com as apresentações: “Ainda tenho vergonha, porque é uma
nova atividade pra mim. Um dia vou ter que me apresentar e o
pessoal vai ficar olhando...”.
Crislaine é Contralto no coral. Com o ritmo dos ensaios ela
já está dominando a ansiedade e sabe que a hora da estreia
está próxima. “Vou ter que cantar para meus colegadas de trabalho”, brinca. O Coral da Grande Londrina se apresenta em
Criado há três anos, o Coral TCGL ganhou esse ano o reforço de

diversas oportunidades, em comemorações de datas festivas,

cinco novos integrantes: Delba Eliana, Crislaine Maria, Marlene

nas cidades da região e em eventos como o Festival Unicanto

Aparecida, Denise Pereira da operação e Gervesson da Silva, da

de Corais.

arrecadação. Ao todo, são 19 vozes sob a batuta do maestro

A nova experiência conquistou Crislaine. “É gostoso ensaiar,

José Mário Tomal.

aprender as canções, isso abre o nosso horizonte. Não é só

Todos os interessados podem participar do coral – não é pre-

trabalho-casa-trabalho. Tem outras coisas interessantes na

ciso saber cantar nem ter experiência, basta gostar. Os ensaios

vida”, finaliza.

são realizados as terças e sextas-feiras, das 12h30 às 13h30,

Errata:
Na matéria Natal de Solidariedade da última edição do Jornal TCGL, os nomes corretos dos colaboradores da linha são Eduardo
Neves de Azevedo (cobrador) e Flávio Goulart (motorista).

O Jornal TCGL é uma publicação trimestral da Transportes Coletivos Grande Londrina Ltda. Endereco: Rua Messias Wilmar
de Souza, 756 Vila Recreio | CEP: 86025-190 - Londrina - Paraná | Tel.: 43 3378 2400 | Fax: 43 3378 2444 | E-mail: tcgll@
tcgrandelondrina.com.br | Conselho Editorial: Gildalmo de Mendonça, Daniel Martins, Maria Luiza Martins, Aletéia Garcia,
Heliton Roecker | Jornalista responsável: Emilia Miyazaki – Mtb 2868 | Redação e Edição: Milton Antunes – Mtb 2018
Fotografia: Milton Antunes e arquivo | Projeto Gráfico: Dispert Marketing e Branding | Impressão: Gráfica e Editora Idealiza
Tiragem: 1.500 unidades
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Campanha de Inverno Arrecada 700 Cobertores
A campanha de inverno, criada há onze anos pela Grande

maritano recebeu 150 cobertores; o Serviço de Obras Sociais

Londrina com o objetivo de ajudar as pessoas menos favore-

ganhou 60; o Instituto Pão da Vida, 150; e o Provopar recebeu

cidas, conseguiu arrecadar 700 cobertores. Graças à solida-

340 cobertores, que serão destinados às famílias pobres de

riedade de colaboradores e da diretoria, centenas de famílias

Londrina.

foram presenteadas com cobertores nesse inverno.
A iniciativa, organizada pelo departamento de Recursos HuOs funcionários participaram da campanha autorizando o

manos, foi um sucesso. “A avaliação foi positiva. Tivemos mui-

débito de um pequeno valor na folha de pagamento. Com

tos funcionários envolvidos e a arrecadação se manteve no

o dinheiro foi possível comprar 514 cobertores. A diretoria

mesmo nível dos anos anteriores. O pessoal colocou fotos

também contribuiu, adquirindo mais 186 unidades, totalizan-

no mural, divulgou os valores... é significante a participação”,

do 700 cobertores.

conta Rúbia Fernanda Scanavez, analista do RH.

As doações começaram no final de maio. O Lar do Bom Sa-

Gesto De Solidariedade
Funcionários do Hemocentro do Hospital Universitário estiveram na Grande
Londrina no dia 30 de março para realizar mais uma Campanha de Doação
de Sangue. Vinte e dois funcionários
atenderam ao chamado e participaram
da ação.
Doar sangue é um procedimento simples, rápido, sigiloso e seguro. É também um ato humanitário que enobrece e traz satisfação pessoal. Afinal, por
meio desse ato, é possível ajudar a salvar vidas.

AFUGEL

Dia das Mães
A AFUGEL realizou um maravilhoso jantar dançante em comemoração
ao Dia das Mães, com a participação da Pastora Elaine Gonçalves, num
ambiente agradável com boa música e cardápio de primeira.

Roda de Viola
A Roda de Viola da AFUGEL é sucesso absoluto. Vários cantores já se
apresentaram no palco da Associação, que ganhou nova iluminação.
Participe!

Festa Junina
Não perca o “Arraiá da AFUGEL” com barracas típicas, fogueira, concurso sinhozinho e sinhazinha e muita festança. Retirem seus convites
Dia das Mães.

Jornal TCGL | www.tcgrandelondrina.com.br
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Informação e Prevenção na IX Sipat

Teatro, palestras e exames marcaram a 9ª edi-

caminho certo. Queremos ampliar o projeto e já estamos pensando

ção da Sipat – Semana Interna de Prevenção de

em introduzir a ginástica laboral”, finaliza.

Acidentes de Trabalho – da Grande Londrina,
realizada de 14 a 18 de maio. Todos os funcionários da administração, manutenção e operação puderam participar das atividades.
Segundo o presidente da Cipa, José Marcelo
dos Santos, “o objetivo da Sipat é oferecer mais
qualidade de vida e bem estar aos funcionários,
tanto no trabalho quanto em casa”. Durante
cinco dias foram realizadas sete palestras, além
de exames de diabetes e medição da pressão
arterial.
A trupe de palhaços do Plantão Sorriso abriu a
programação, com a encenação de uma peça

Parabéns! Você foi promovido
FUNÇÃO

PROMOVIDO A

Carlos Henrique Lopes

Aprendiz Epesmel

Aux. Almoxarifado

Celso Rodrigues Martins

Cobrador

Mot. Micro Ônibus.

David Cícero Inácio

Cobrador

Mot. Micro Ônibus.

Ezequiel de Matas

Cobrador

Mot. Micro Ônibus.

Fernando Cesar dos Santos

Cobrador

Mot. Micro Ônibus.

Fernando Paulino Coelho

Cobrador

Mot. Micro Ônibus.

Na avaliação do presidente da Cipa, a Semana

Jackson Fernando Marçal da Costa

Cobrador

Mot. Micro Ônibus.

de prevenção de acidentes foi um sucesso: “Nós

Laércio de Veras Brasil

Mot. Oni. Especial

Mot. Convencional

focamos os problemas que temos aqui. O pes-

Ronni Willian Secco

Cobrador

Mot. Micro Ônibus.

soal gostou bastante e disse que estamos no

João Victor Furtado Gobbo

Aux. Mecânico

Mecânico

de teatro motivacional. As palestras abordaram
temas diferentes: direção defensiva para motociclistas; consciência ambiental; postura correta; doenças sexualmente transmissíveis; drogas;
glaucoma e conjuntivite; e a inclusão da mulher.

Jornal TCGL | www.tcgrandelondrina.com.br
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Shopping Quintino Ganha Posto de Venda
O Posto de Venda de crédito eletrônico, que funciona-

ga, fazer o cadastro do primeiro cartão e o recadastra-

va no prédio do Supermercado Muffato da Rua Quinto

mento do cartão escolar. Além disso, os empresários
poderão utilizar o posto para liberar a carga embarca-

Bocaiuva, foi transferido para outro local. Desde o dia

da, ou seja, os créditos para os funcionários. O Shop-

2 de maio, o Posto de Venda está instalado em um box

ping fica na Rua Quintino Bocaiúva n° 812.

na praça de alimentação do Shopping Quintino.
Lá o usuário poderá adquirir créditos, efetuar a recar-

Linha 429 Atende O Jardim Paulista

Vista Bela Ganha Reforço

Os moradores do Jardim Paulista, Zona Norte de Londrina,

A Linha 428, que atende os moradores do Residencial Vista

contam desde o mês de março com uma linha de ônibus

Bela, na zona norte da cidade, recebeu o reforço de novos

que liga o bairro ao centro: é a linha 429, que sai do Terminal

ônibus. Agora são seis veículos para atender os usuários –

Central, desce a Rua Cuiabá passando pelas principais vias

no inicio era apenas um. O Residencial Vista Bela está sendo

da região, cruza a Av. Brasília até chegar ao bairro. O retorno

construído em uma área de 650 mil m², divididos em 17 ruas

é pela Av. Duque de Caxias. Graças ao trajeto, a linha 428

e 31 quadras. Muitas famílias já moram no local, que não

também beneficia os estudantes, comerciantes e trabalha-

para de crescer. No total serão 2.712 unidades: 1.440 apar-

dores.

tamentos e 1.272 casas.

DE OLHO NAS FINANÇAS

Economia Doméstica e Meio Ambiente
Caro leitor,

das famílias.

Temas como meio ambiente e sustentabilidade es-

Esta breve contextualização tem por objetivo cha-

tão na moda. Hoje é incomum passar um dia sequer

mar a atenção para conectividade existente entre as

sem uma notícia a respeito do tema. Mas também é

diversas áreas de estudo do comportamento huma-

fato que a grande maioria das pessoas veja o tema

no, em especial a economia e o meio ambiente, e

como algo distante e não aplicável ao seu dia a dia.

que essa conectividade nos obriga a pensar de for-

É bem verdade que as questões relacionadas ao

ma integrada e não separadamente, e pensar ainda

tema são amplas e divergentes, mas uma coisa é

que o nosso “mau comportamento do cotidiano em

certa: o aumento populacional e o consequente au-

relação ao meio ambiente”, são necessariamente

mento na demanda de bens e serviços cria, obriga-

revertidos a nós mesmos no preço dos alimentos,

toriamente, a necessidade de expansão do processo

energia elétrica, água, entre outros.

produtivo, demandando mais energia, mais recursos

Repensar os hábitos diários de consumo de água,

naturais e consequentemente, mais degradação.

energia elétrica, avaliar a qualidade de descarte dos

Bens e serviços são produzidos para nós, consumi-

resíduos domésticos, separando os recicláveis dos

dores finais, portanto cabe a nós, decidir impactar

rejeitos, sem dúvida alguma, contribui para a pre-

mais ou menos, o meio ambiente.

servação do meio ambiente e por consequência, a

A escassez de recursos naturais, associada ao au-

eminente possibilidade de redução das despesas

mento da poluição cria um elemento a mais na com-

domésticas.

posição do preço dos produtos que são necessaria-

Pense nisso e pratique.

mente repassados ao consumidor final, trazendo
dessa forma reflexos para o orçamento doméstico

Heliton Roecker de Moura
Encarregado de Manutenção

Jornal TCGL | www.tcgrandelondrina.com.br
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DO TEMPO

Sebastião Virou Presunto
No primeiro dia de trabalho na em-

- Rapaz, olha só que bicuia* metido!

presa, como motorista de ônibus, o

No café do Grande Parada, eu pedi um pingado e pão com mortadela (como todos

novato Sebastião Aparecido Guilher-

faziam). Daí me chega esse bicuia e pede um pingado e um pão com presunto!”.

me caprichou no visual e chegou todo
animado para o serviço. Rodou pela

A indignação foi geral. Diante do feito, desde o primeiro dia de trabalho, Sebas-

cidade, pegou uns passageiros aqui

tião passou a ser chamado de “Presunto”. Hoje, passados 40 anos, o apelido su-

outros ali, até dar a hora do café. Na-

perou o nome de batismo e todo mundo, diretoria, colegas, amigos, o chamam

quele tempo, em 1971, era comum

assim.

que os motoristas fizessem uma pau-

- É Presunto desde 1971 até hoje. E digo mais: gosto mais de ser chamado de Pre-

sa no Posto Grande Parada, na Ave-

sunto do que de Sebastião, sabia?”

nida Tiradentes, para um cafezinho e
*Bicuia: denominação dada aos novos funcionários da empresa

um lanche.
Como o novato queria fazer bonito,
chegou ao balcão e fez o pedido:
- Um pingado e um pão com presunto!
Seu pedido causou o maior alvoroço,
tanto na cozinha como entre os colegas de trabalho. Foi o maior zum-zum-zum.
De volta ao Terminal, o cobrador - indignado com a façanha do jovem Sebastião – foi contar para o fiscal:

Saúde e Bem Estar

Campanha Previne o Glaucoma
O Hospital de Olhos de Londrina, atendendo ao

Dois sinais merecem a atenção na hora do diag-

pedido da TCGL, realizou uma campanha junto aos

nóstico: pressão intra-ocular acima da média e

funcionários para prevenir o Glaucoma. A ação foi

alterações no nervo ótico, perceptíveis no exa-

feita no dia 23 de março, na sala de treinamento da

me de fundo de olho.

Grande Londrina. A equipe do hospital, composta
por três médicos, um auxiliar de enfermagem e um

Nove colaboradores apresentaram problemas

assistente social, atendeu mais de 400 colaborado-

e foram encaminhadas para tratamento no

res.

Hospital dos Olhos. Quem tinha outro tipo de
alteração foi encaminhado para a cirurgia. “A

O Glaucoma é uma doença ocular causada princi-

campanha foi uma maravilha, porque muitos

palmente pela elevação da pressão intraocular que

funcionários não tem como ir a um Posto de

provoca lesões no nervo ótico e, como consequên-

Saúde, marcar consulta para depois ser atendi-

cia, comprometimento visual. Se o glaucoma não

do. Então, eles gostaram bastante”, conta Keila

for tratado adequadamente, pode levar à cegueira.

Mendes, técnica de enfermagem do trabalho.

Jornal TCGL | www.tcgrandelondrina.com.br
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Daniel é Tubarão!

O mecânico Daniel de Abreu Júnior é torcedor do Londrina
e não perde um jogo do time
A paixão que movimenta a vida do mecânico Daniel de Abreu Júnior, 24 anos,
se divide entre o trabalho, o futebol e
a namorada. Danielzinho, como é conhecido entre os colegas da oficina, entrou na Grande Londrina com 17 anos,
como menor aprendiz, encaminhado
pelo Senai, onde fez curso de auxiliar e
mecânica.
“Fui o primeiro da turma a ser indicado
para fazer o estágio”, relembra. Com 20
anos, Daniel passou a ser mecânico e
hoje cuida da vida útil dos componentes da válvula pneumática - elemento
de comando que regula a vazão, pressão e direção do gás comprimido nos
ônibus.
“O mecânico da linha tira as válvulas
do veículo e leva para a seção, onde
eu faço a desmontagem e a troca dos
componentes que estiverem gastos”,
explica. Daniel trabalha no turno da

Torcedor do LEC desde a adolescência, o mecânico Daniel diz que acompanha sempre o time,
independente da situação “é na alegria e na tristeza”

tarde/noite e folga nos fins de semana, quando corre atrás de sua outra

situação do time. “Esse é o meu lazer e sin-

paixão: o Tubarão, apelido do Londrina

to falta quando não tem jogo. O verdadeiro

Esporte Club.

torcedor torce na alegria e na tristeza”.

Vizinho do estádio

Namoro e futebol

Na adolescência, Daniel morava próxi-

Em uma das viagens atrás do Tubarão,

mo ao estádio VGD e a aproximação

Daniel surpreendeu os amigos ao trocar o

com o Tubarão não demorou. “Fui com

pneu furado da Van que os levava, de forma

amigos acompanhar o Londrina. Aos

rápida e segura. Não foi a toa que ganhou

poucos fui conhecendo o time, a torci-

dos colegas o apelido carinhoso de “Borra-

da e cheguei a ser diretor da Falange

cha”, abreviatura de borracheiro.

• Comida:
Macarronada

E coube às arquibancadas da geral apre-

• Time:
Londrina

Azul”, conta. “Eu não peguei a fase boa
do time, mas a paixão pegou”.

sentar a Daniel sua mais nova paixão: a
Daniel é do tipo de torcedor que ves-

estudante Rafaela, de 16 anos. “Graças ao

te a camisa do clube, vai ao estádio,

Londrina, faz um ano que estamos namo-

e acompanha o time nas viagens.

rando”. As afinidades do casal vão além dos

“Acompanho o Londrina onde ele es-

gramados e os dois já sonham: “Vamos nos

tiver. Já fui para Curitiba, Porto Alegre,

casar no VGD e ensinar os nossos filhos a

Chapecó, Goiânia, São Paulo, Ribeirão

torcer pelo Londrina”, brinca.

Na ponta da Língua
• Livro:
“De Gênio e Louco todo mundo
tem um pouco”
• Filme:
“Como Gente Grande”
• Música:
Do Hip Hop ao Rock Clássico

• Ídolo:
Ex-goleiro Zeferino
• Sonho:
Ver o Londrina grande
• Desejo:
Fazer faculdade de Sociologia

Preto...”. Tudo isso, independente da
Jornal TCGL | www.tcgrandelondrina.com.br
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PONTOS DE ATENDIMENTO GRANDE LONDRINA

Cartões cadastrados, avulsos, recarregamento de créditos e atendimento em geral
LOJA DE ATENDIMENTO E VENDAS DE CRÉDITOS

RUA QUINTINO BOCAIÚVA, 351 - CENTRO

TERMINAL CENTRAL

RUA PROF. JOÃO CÂNDIDO, 10 - CENTRO

SUPER MUFFATO

RUA QUINTINO BOCAIÚVA, 1045 - CENTRO

SUPER MUFFATO

AV. SAUL ELKIND, 2177

SUPER MUFFATO

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1200

ALMEIDA MERCADO

RUA ARAÇATUBA, 282

SHOPPING ROYAL PLAZA

RUA MARANHÃO, 240 - CENTRO

PONTOS DE VENDA

Cartões avulsos
FARMÁCIA VALE VERDE

AV. HIGIENÓPOLIS, 834

ANTONIO CARLOS ARMARINHOS

RUA BRASIL/COM RAPOSO
TAVARES, 1299

FARMÁCIA VALE VERDE

AV. ARC.DOM GERALDO
FERNANDES, 1398W

FARMÁCIA FARMAVIDA

AV. JAMIL SCAFF, 1220

FARMÁCIA VALE VERDE

AV. SAUL ELKIND, 923

PASTELARIA PASTECO

AV. RIO DE JANEIRO, 87

FARMÁCIA VALE VERDE

AV. PARANÁ, 278

BAZAR BUENO

AV. LÚCIA H. G. VIANA, 1056

SUP.VAREJÃO PAULISTA

RUA ALVARO FERREIRA

LONDRISUL

RUA BÉLGICA, 2215

PANIFICADORA ROGIMAR

AV. ROBERT KOCH, 1175

CIA DA SAÚDE – INTERLAGOS

RUA MANGABA, 310

PAPELARIA GANDHI

RUA QUÊNIA, 225
AV. FRANCISCO GABRIEL ARRUDA

PANIFICADORA E CONFEITARIA
GRACIOSA

RUA SERRA DOS PIRINEUS, 450

DROGAMAIS PARIGOT SOUZA I
FARMÁCIA SEMIRAMIS

AV. SAUL ELKIND, 785

BANCA BANDEIRANTES

RUA SERRA DA GRACIOSA, 218

MERCADO PEDROZA I

RUA ELIAS D. HATTI, 526

MERCEARIA TODO DIA

AV. VICENTE BOCUTI, 615

MERCADO ALVORADA

RUA ELIAS D. HATTI, 1253

VITÓRIA REVISTARIA E INTERNET
SPACE

MUFATTO SAUL

LONDRIFÓRMULAS

RUA PIAUÍ, 110

DIGITAL.COM

RUA ORLANDO SILVA, 948

LONDRIFÓRMULAS

RUA SERGIPE, 901

MERCADO ROMEU

RUA OLIVIO BUSSI, 73

LONDRIFÓRMULAS

AV. BANDEIRANTES, 963

TULIPA'S PRESENTES

AV. SÃO JOÃO, 1083-LJ 01

LONDRIFÓRMULAS

AV. SOUZA NAVES, 771

LONDRIFÓRMULAS

AV. SAUL ELKIND, 1450

JÉSSICA PRESENTES

RUA LINDALVA SILVA BASSETO,
1285

LONDRIFÓRMULAS

AV. MARINGÁ, 73 -A

SUPERMERCADO BIG DOG

AV. SERRA DA ESPERANÇA, 1397

AV. SAUL ELKIND, 5215

CASA DE CARNES PADUAN

AV. PARANÁ, 183

BAZAR DO POVO

SERRA DA GRACIOSA, 453

A LOJINHA

AV. ARACY SOARES SANTOS, 260

BAZAR RUY VIRMOND

RUA GUAIUVIRA, 51

PANIFICADORA PADRÃO

FARMÁCIA IGUAÇU

RUA ALBERT EINSTEIN, 727

RUA ALMIRANTE FERREIRA
MARTINS, 364

ARACALCE

RUA SERGIPE, 815

BRINK LAR UTILIDADES PARA CASA

RUA LÁZARO ZAMENHOF, 450- LJ 01

REVISTARIA CONQUISTA

RUA MITOMU SIMAMURA, 453

SUPERMERCADO CUSTÓDIO

AV. DAS MARITACAS, 2600
RUA CENTENÁRIO DO SUL, 20

FARMÁCIA MONTE BELO

RUA MADRE HENRIQUETA
DOMINICI, 925

FARMÁCIA LINDÓIA
DYNAMICA PAPELARIA E BAZAR

RUA ARAGUAIA, 527

ARMARINHOS BAZA

AV. ARESTIDES DE SOUZA MELO,
115A

RAÇÕES LINDÓIA

AV. DAS MARITACAS,

FARMÁCIA CONFIANÇA

RUA CENTENÁRIO DO SUL

PADARIA PONTO FINAL

AV. PRES.ABRAHAN LINCOLN, 185

FARMÁCIA MASTERFARMA

AV. PARANÁ, 112

FARMÁCIA FLOR DE LÓTUS

RUA DAS MAGNÓLIAS, 434

FARMÁCIA SANTIFARMA

AV. EUROPA, 432

DRUG 1000

RUA MADRE LEONI MILITO, 816

MERCADO SÃO MARCOS

AV. GINES PARRA, 269

CASA MAKIHARA

AV. LONDRINA, 50

SUPERMERCADO COOPERSUPER

RUA BENEDITO JOSÉ TEODORO, 165

MERCADO PEDROSA II

RUA ELIAS D. HATTI, 1380

BAZAR DO POVO

TCGL – Transportes Coletivos Grande Londrina
Rua Messias Wilmar de Souza, 756 - Vila Recreio - Cep: 86025-190
Londrina Paraná - Tel.: (43) 3378 2400 - Fax: (43) 3378 2444
E-mail: tcgll@tcgrandelondrina.com.br
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