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Lei Nº 2479/1997

CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO AO SR. LEOCADIO JOSÉ
VIEIRA.

A Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do

Paraná, aprovou, e eu PEDRO IVO ILKIV, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte;

Lei:

                Art. 1º-Concede TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO de União da Vitória ao Sr.
LEOCADIO JOSÉ VIEIRA (CADINHO).

               Art. 2º-Revogadas as disposições em contrário, entrará esta Lei em vigor na data de sua
publicação.

 

JUSTIFICATIVA:LEOCADIO JOSÉ VIEIRA (CADINHO) nasceu em União da Vitória, no ano
de 1933. Filho de Olegario e Leandra Vieira. Cadinho fez o curso primário no Grupo Escolar
Professor Serapião, tendo antes cursado o jardim de infância que funcionou num casarão que
depois seria ocupado pela rádio União e onde hoje está o Executive Center. Fez o segundo grau
(naquele tempo, Científico) estudando primeiro no Ginásio São José e diplomando-se no Túlio
de França. Tem o curso de contador diplomando-se no colégio David carneiro em União da
Vitória. 
               No esporte destacou-se no futebol de campo, defendendo o Juventus F.C., de Porto
União. Mas foi através do jornalismo esportivo, que LEOCADIO JOSÉ VIEIRA pode prestar
relevantes serviços para o desenvolvimento de atividades ligadas ao esporte. Pioneiro na
transmissão de jogos pelo rádio, formou com o saudoso Dr. LAMARTINE AUGUSTO, a
primeira dupla de transmissores de futebol, sendo ele, CADINHO, o narrador e LAMARTINE,
comentarista.  Foi através das transmissões entusiasmadas e imparciais de CADINHO, que o
nosso futebol amador de tantas glórias, levou o nome de nossas cidades a muncípios e regiões
vizinhas e, viveu seus momentos de conquistas e emoções. Também foi dele em parceria com
LAMARTINE AUGUSTO o primeiro programa de esportes levado ao ar diariamente pela Rádio
União, então a única emissora de nossas cidades. Ainda no campo do Jornalismo esportivo,
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destacou-se pelo espaço concedido aos clubes, dirigentes  e atletas, através de sua coluna
esportiva no Jornal O Comércio, cujo arquivo constitui hoje  fonte de inspiração e ensinamentos
ara os mais jovens que não conheceram a época de ouro do nosso futebol amador. Foi através de
uma campanha de CADINHO, feita pelo jornal e pelo rádio onde continuava militando, que no
início dos anos 70 incentivou-se  a criação do nosso time de futebol - Associação Atlética Iguaçu,
que como havemos de recordar, modificou hábitos e comportamentos de toda uma região, nas
tardes de domingo. Pôr volta de 1973, CADINHO deixou nossas cidades indo residir em
Curitiba, trabalhando da empresa MONTPAR e foi lá que ele perdeu sua esposa, a Ziloá, que
morreu atropelada.
               Na década de 90, retornou a União da Vitória, passando a trabalhar no Jornal O
Comércio, e posteriormente para outro semanário, Caiçara, onde se encontra atualmente.
Também tem um programa diário de esportes na Rádio União AM. LEOCADIO JOSÉ VIEIRA,
faz parte do Lions Clube local. Perdeu seus pais que morreram em Curitiba, perdeu também uma
irmã, a Nair, e tem duas outras vivas, a Diva e a Célia. Possui quatro filhos, sendo 2 casadas e
dois filhos moços, ambos solteiros. Ele tem 04 netos.

União da Vitória, 26 de setembro de 1997.  

PEDRO IVO ILKIV
Prefeito Municipal


