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Por Luiz Gustavo de O. e Silva

Gestão - RH - MKT

PARA PENSAR

   “Ao longo da vida, estudamos, trabalhamos, formamos
família, adquirimos bens, amizades e notoriedade,
festamos, mas só uma coisa sobrevive a nós: a
reputação”. – Bernard Cornwell, escritor e historiador
inglês radicado nos Estados Unidos.

CURIOSIDADE

   Combate do Passo da Pátria. Episódio da Guerra do
Paraguai, ocorrido em 16 de abril de 1866, no qual as
tropas brasileiras comandadas por Osório venceram os
paraguaios na aldeia fortificada de Passo da Pátria. Essa
operação favoreceu a entrada do exército da Tríplice
Aliança, pela primeira vez, em território paraguaio.

HUMOR

  O português ouviu dizer que pão de queijo era
afrodisíaco. Correu à uma padaria e pediu 50 unidades.
Surpreso, o vendedor alertou: “Senhor, metade vai
endurecer”. Feliz com a nova informação, o lusitano
aumentou o pedido: “ Verdade?! Me dá 100, então!”

COMENTÁRIO

   “O futebol brasileiro está em decadência. Coisas
erradas que vem acontecendo há muito tempo, dentro
e fora dos campos, estão matando o futebol que já foi
aclamado como o maior e melhor do mundo”. Este alerta
é da crônica esportiva sem vínculo com as grandes redes

de noticiários, apontando como causas: (1) clube fraco
na série A do campeonato nacional é caça-níquel para
a CBF e trampolim para a classificação dos clubes
fortes: (2) a maioria dos clubes não tem condições
financeiras e técnicas para disputar a categoria máxima
do futebol tupiniquim; (3) a CBF, as federações e a
maioria dos clubes estão sob o domínio de gente que
não tem muito apreço pelo futebol, mas tem conta
bancária e interesses políticos; (4) os jogadores mais
visados pelas mídias esportivas jogam para a fama, ou
seja, mais para a televisão e menos par o povo; (5)
árbitros com atuações fracas, confusas e, às vezes,
estranhas, prejudicam e desmoralizam o esporte; (6)
a influência que a imprensas  esportiva poderosa exerce
sobre os clubes, técnicos e jogadores é corrosiva; (7)
o pébol brasileiro tem que deixar de imitar o futebol
europeu, porque não possui condições para isso; (8)
etc.

   Então, se é verdade que o futebol da republiqueta
siamesca e bananescadelBrazil está morrendo, como
anunciam as previsões dos jornalista profetas, a
salvação depende exclusivamente de ações de protesto
pedindo moralização a cargo dos torcedores
apaixonados e fanáticos – galera que lota os estádios,
briga, chora, rói as unhas, reza, “enche a cara de
cachaça” e veste a camisa do clube que ama até para
dormir, fornicar...

DE RELANCE

Xxxxx Essas mulheres do mundo do entretenimento
(cinema, teatro, televisão, música) e da moda que hoje
são artistas e profissionais famosas e ricas
conquistaram o sucesso porque aceitaram as
exigências dos homens que cobram favores sexuais
para promover mulheres. Ora, por que não denunciaram
esses abusados na ocasião? Fazer isso agora, depois
de anos passados e de ter conquistado tudo o que
queriam, é sacanagem, né?
Xxxxx Um estudo de pesquisadores britânicos diz:
“Quem pratica o bem acredita que pode praticar o mal”.
Hum, talvez seja essa a explicação para o
comportamento criminoso da maioria dos políticos
brasileiros. Porque acreditam que fazem o bem para o
povo, sentem-se livres para roubar.
Xxxxx Dizem que após o fim da investigação dos
frigoríficos que vendem carne imprópria para consumo,
a Polícia Federal vai receber outra missão da
“Operação Carne Fraca”: fazer buscas em cartórios,
igrejas e maternidades para prender casais que não
esperaram até o casamento para ter relações sexuais.

MANÉ & MANECO

    - Mané, o carnaval mal passou e já tem gente com
saudades.
  - Para muitas mulheres é uma “saudade” crescendo
na barriga e para muitos homens uma preocupação
com casamento ou pagamento de pensão
alimentícia.   

A arte de fazer perguntas!

Eu tenho muito interesse na área do
desenvolvimento humano, e muito dos livros que eu leio
tem este viés, pois acredito que o aprendizado é
importante para o nosso desenvolvimento e é preciso
que tenhamos uma “inquietação”, e que estejamos
buscando melhores caminhos, uma melhor caminhada,
e que esta nos transforme e nos inspire na criação de
um futuro melhor, e claro, sem deixar de viver bem o
presente! Principalmente de sermosou nos sentirmos
felizes!

Muitas ferramentas de desenvolvimento de
pessoas e negócios utilizam a técnica de pesquisa e
perguntas, o que faz nos indagarmos e buscarmos as
melhores respostas para os problemas que aparecem
no cotidiano, dando apoio às decisões que temos que
tomar todos os dias.O livre arbítrio nos dá a possiblidade

de ir para onde quisermos, de fazer as nossas escolhas,
de ir para a direita ou esquerda e até de não se mover,
de não se manifestar, por isso quanto melhor
preparados, melhor será nossa escolha e o frutos que
colheremos.

Certa vez escutei um comentário que os livros
chegam para gente quando estamos preparados ou
prontos para receber seus ensinamentos, não sei se
já passaram por isso, mas as perguntas que encontrei
no livro: O que os clientes amam, de Harry Beckwith,
são muitos inspiradoras, geraram insights para mim,
espero que sirva também pra você! Vamos lá?

O que é importante para nós? Onde queremos
estar daqui a cinco anos? Como queremos que nossa
vida seja diferente, no trabalho e fora dele? Se
partíssemos do zero, hoje, o que faríamos de modo

diferente? Se estivéssemos competindo contra nós, onde
nos atacaríamos? Como corrigir este ponto fraco?

O que nosso preço transmite sobre o valor do
nosso trabalho? Nossa imagem, por si só, transmite a
sensação inconfundível de qualidade e profissionalismo?
As pessoas se sentem extraordinariamente bem-vindas
quando entram pela nossa porta?

Bem, o apêndice do livro é bem maior, tentei
extrair de suas páginas o conteúdo mais significativo e
que servisse de reflexão e incentivo para a caminhada.
Espero que estas perguntas gerem outras, e que nestas
indagações consigamos vislumbrar novos caminhos,
outras possíveis escolhas e que isto gere mudanças,
crescimento, mais realizações e felicidade! Pra todos
nós!
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REFLEXÃO

   “Não existe Rotary sem a família. Unidos por fortes
laços de amizade e companheirismo, os rotarianos
formam uma grande família com o objetivo de
promover a fraternidade  e a paz no mundo.” – Oscar
Francisco Monteiro da Silva, governador 2016-17 do
D-4640.
113 ANOS          
   Tudo começou com a dedicação do advogado Paul
Harris que, em 23 de fevereiro de 1905, formou o
primeiro Rotary Club da história, em Chicago, nos
Estados Unidos.
   Atualmente, o Rotary conta com mais de 1.200.000
associados, pessoas totalmente engajadas no
serviço comunitário e na construção de um mundo
melhor.
   O Rotary dedica a maior parte dos seus esforços
à erradicação mundial da pólio e a seis causas
principais: promoção da paz, combate a doenças,
água limpa e saneamento, saúde de mães e filhos,
apoio a educação e desenvolvimento econômico.

O Rotary Club de Quedas do Iguaçu, com apoio
dos clubes ASR, Interact e Rotaract, instalou barracas
na praça central da cidade e realizou mais um bazar de
roupas, calçados e utensílios domésticos novos e
usados. O valor da arrecadação será utilizado nos
programas de assistência social do clube.

presidente do Rotary Club de Quedas do
Iguaçu, Gabriel Ângelo Klima, ladeado pelo governador
2017-18 do Distrito 4640, Eduardo KatsumiToshimitsu,
e o ex-governador (2016-17) Oscar Francisco Monteiro
da  Silva.

Mais de 400 mil são destinados a escolas
do NRE de Laranjeiras do Sul

O chefe do Núcleo Regional de Educação
(NRE), Lídio dos Santos, e sua equipe, recebeu na
manhã desta sexta-feira, 20, na sede em Laranjeiras
do Sul, diversas autoridades estaduais, diretores,
professores, pais e alunos para a assinatura das
Atas para a reforma de quatro escolas, entre elas o
Colégio Padre Sigismundo (CEPS). Esteve presente
na solenidade nomes de peso da política paranaense,
como o presidente da Assembleia Legislativa do
estado, Ademar Traiano, deputados Valdir Rossoni

e Bernardo Ribas Carli, prefeitos de Laranjeiras
Berto Silva, Jair Rocha de Canta Galo e a prefeita
quedense Marlene Revers.

O diretor do CEPS José Carlos, esteve
pessoalmente com uma comissão de alunos para
assinar o documento, e marcar o início das obras,
previstas para sete de maio. O dinheiro será usado
na construção da cobertura da instituição de
ensino que hoje tem mais de 700 alunos
matriculados. A escola Alto Alegre também efetuou
o pagamento de 55 mil reais a uma empresa de
obras.

O Chefe do NRE, Lídio, destacou o apoio das
prefeituras nas benfeitorias. “Temos feito grandes
obras com o apoio das prefeituras, sem elas, não
seria possível realiza-las”. Lídio agradeceu a prefeita
Marlene, por ter autorizado a equipe de engenharia
a fazer projetos citando a Escola Olga Benário e de
uma cobertura.

Por fim falou sobre os projetos futuros na área
da educação em conjunto com Toni Matos, chefe da
Regional da Família Paranaense.

Para descontrair o Chefe do NRE fez o que
chamou de “breve testemunho”; lembrou de uma
ligação nesta semana no qual uma diretora,
assustada, contou que “não sabia o que fazer com
tantos computadores oriundos do Programa
Conectados”, Santos afirmou que todas as escoals
vão receber os equipamentos.

Por fim agradeceu a participação das APMFs
(Associação de Pais, Mestres e Funcionários) nas
escolas, segundo Ele, sendo de grande participação
nos trabalhos desenvolvidos.

“Estamos todos pensando sempre na qualidade
de nossas escolas, e os grandes índices do IDEB
(Índice de Desenvolvimento Educacional Brasileiro),
conquistados por escolas pertencentes NRE prova
isso”. E completou: “temos a maior rede de
atendimento indígena e nos assentamentos, então
nosso Núcleo têm, além dos bons índices a maior
diversidade do estado do Paraná. Isso só é possível
pelo respeito que temos e ao carinho de deputados
como Traiano, Rossoni e a agora governadora Cida
Borghetti” concluiu.

Somente no programa Escola 1000, do governo
estadual, todas as escolas pertencentes ao Núcleo
de Laranjeiras foram beneficiadas com 100 mil reais
cada para reformas, os recursos destinados as
quatro escolas beneficiadas nesta manhã, entre Elas
o CEPS, vem do Governo Federal.

Adolescentes participam de programa educacional
O Programa Adolescentes Paranaenses do

governo estadualfoi lançado na tarde desta quinta-
feira, 19, pelo Centro de Referência de Assistência
Social (Cras) e prefeitura.O cerimonial realizado no
PETI Tarumã, contou com a presença da prefeita
Marlene Revers, secretária JoiraZgoda, assistente
social da Secretaria Estadual da Família e
Desenvolvimento Social, Leocádia Levandoski, pais
e os adolescentes que farão parte do programa.

Serão quarenta vagas articuladas através da
secretaria municipal, divididas entre Temas
Transversais, Fotografia e Vídeo e Música com
oficinas. “O programa promove um mundo de
novidades o qual o adolescente encontra muitas
novidades de incentivo para o futuro”, destacou
Leocádia. A prefeita Marlene falou também sobre
as oportunidades que os jovens terão a mais com
esse conhecimento, “a boa vontade de buscar o

conhecimento só trará coisas boas aos aprendizes”.
A secretária Joira citou uma mensagem
incentivadora aos jovens expressando “todo dia ser
dia de lutar pelo conhecimento”.

Desde 2012 o programa vem sendo realizado, e
o projeto para Quedas do Iguaçu foi aprovado em
dezembro de 2017.
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Sicredi Grandes Lagos paga mais R$ 1,2 milhão
da distribuição dos resultados para associados

O valor foi creditado em conta corrente dos associados no dia 23 de abril, e corresponde ao resultado total

alcançado pela cooperativa em 2017 que chegou a R$ 9,064 milhões

A Sicredi Grandes Lagos PR/SP compartilha com
os seus mais de 23 mil associados o crescimento e as
alegrias do ano de 2017. A cooperativa encerrou o ano
com um resultado de R$ 9,064 milhões. Deste total, foi

dividido com os associados R$ 3,204 milhões, entre
juros ao capital e distribuição de resultados.

Em 18 de dezembro do ano passado, efetuamos o
pagamento de R$ 2,010 milhões de juros sobre o capital
que o associado possui depositado na cooperativa, e
na segunda-feira, dia 23 de abril de 2018 foi pago em
conta corrente, mediante aprovação em Assembleias,

a distribuição de mais R$ 1.193.836,68 do resultado do
ano de 2017, baseado na movimentação financeira e
uso de produtos e serviços que cada associado teve
com a cooperativa.

“Para nós, da Sicredi Grandes Lagos, compartilhar
com os nossos associados o crescimento e as alegrias
do ano de 2017 é motivo de muita satisfação. O ano de
2017 foi um dos melhores da trajetória da nossa
cooperativa, pois continuamos contribuindo fortemente
com os nossos associados e com o desenvolvimento
local. Conquistamos um crescimento sólido em
indicadores financeiros, mesmo com todas as
adversidades do cenário econômico. Também cabe
destacar a iniciativa da cooperativa aprovada nas
Assembleias de pagar 13% do resultado total em conta
corrente dos associados. Uma decisão que agradou e
deixou os associados satisfeitos”, afirma o presidente
da Sicredi Grandes Lagos, Orlando Muffato.

O presidente acrescentou: “Cada vez que o
associado usa as soluções financeiras do Sicredi,
garante uma participação maior nos resultados da
cooperativa e ajuda sua região a se desenvolver. Assim
crescemos juntos, afinal o nosso maior resultado é ter
você por perto”.

Para saber mais, o associado da Sicredi Grandes
Lagos pode acessar sua conta corrente pelos canais
de atendimento, pelo mobi Sicredi ou procurar o seu
gerente de contas para conferir o valor que foi creditado
que corresponde a divisão dos resultados da sua

cooperativa. O valor da participação nos resultados da
cooperativa já está disponível em conta corrente para
todos os associados.

Valdecir Luiz de Barros, associado de Rio
Bonito recebeu o valor creditado em conta corrente
das mãos da colaboradora Marielen Roling

Presidente Orlando Muffato compartilha com associados

distribuição do resultado da cooperativa
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A VISÃO SUBNORMAL

Também conhecida como
“baixa visão”, a visão subnormal é
caracterizada pela degradação da
acuidade visual ou pela redução do
campo visual. Quando alterada, a
visão afeta consideravelmente a
qualidade de vida de seu portador,
impedindo que realize tarefas simples
do dia a dia sem o auxílio de
equipamentos especiais.

VISÃO NORMAL
Antes de abordar a visão subnormal,

é melhor começar com a definição de visão
normal. Uma visão normal tem acuidade de
cerca de 20/20 segundo escala optométrica
de Snellen. Isso significa que o olho pode
ver a 20 pés (6 metros) de distância tão bem

quanto um olho dotado de excelente visão.

VISÃO SUBNORMAL

Já a visão subnormal é aquela abaixo
de 20/60, ou seja, um olho que pode ver a
20 pés (6 metros) de distância o que um
olho normal pode enxergar a 60 pés, ou seja,
18 metros. E não pode ser melhorada com
óculos de grau, lentes de contato nem
cirurgia.

Ela se define por uma alteração no
campo de visão central ou periférico.
Quando a visão central é atingida, a pessoa
tem dificuldade de ler, escrever, realizar
trabalhos de precisão, reconhecer rostos
etc. e também pode perceber manchas
escuras na parte central.

Quando a visão periférica é atingida,
ocorre a visão dita “tubular” (como se
estivesse olhando através de um tubo), que
dificulta a locomoção sem bater nos objetos
em volta. Uma pessoa com campo visual
normal enxerga 180 graus, mas em caso de
visão subnormal, seu campo de visão fica
reduzido entre 20 e 50 graus.

VISÃO SUBNORMAL E
CEGUEIRA

Cegueira é a ausência de visão, o que é
diferente de subnormal, que ainda oferece uma
possibilidade de visão com auxílio de aparelhos

ópticos especiais.

Nos próximos artigo, tratarei um pouco
mais sobre as causas da visão subnormal e alguns
instrumentos ópticos que ajudam na ampliação de
imagens.

Reni Felipe recebe
Comenda Hylo Bresolin

O evento de posse da nova
diretoria da Caciopar, no Tuiuti
Esporte Clube, de Cascavel, no início
do mês de abril (6), teve a participação
efetiva de empresários de Quedas do
Iguaçu. No evento que reuniu mais de
650 pessoas aconteceu a entrega da
Comenda Hylo Bresolin ao Senhor
Reni Fernande Felipe, a indicação foi
feita por membros do Conselho
Consultivo da entidade (ex-
presidentes) e aprovada por uma

comissão especialmente. Reni é o
sexta personalidade na história da
entidade a receber a honraria, de
família humilde, Reni tem uma
história de vida inspiradora. Ele foi
seminarista, gari e foi para a faculdade

muito mais tarde do que gostaria.
Virou empresário de sucesso,
presidente de associação comercial e
se tornou um modelo de
perseverança, ética, trabalho e
empreendedorismo há anos colabora
com Caciopar, a entidade é a soma das
46 associações comerciais da região.
O início efetivo dos trabalhos da
entidade começará em 19 de maio, com
a elaboração de um planejamento
estratégico da coordenadoria. Em

nota a Cacipar agradeceu a caravana
quedense, que inclusive locou ônibus
exclusivamente para participar da
posse, entrega da Comenda e
aniversário.

Página 2.pmd 21/4/2018, 07:096



e 2018 - 6                                                  Abril de 2018  - 7

Padre Jozef celebrou 60 anos
de Sacerdócio

Uma vida pelo Reino de Deus

Numa celebração especial aconteceu na Igreja
Matriz, domingo, 22, a comemoração dos 60 anos
de Sacerdócio do padre JozefWojnar., 86, Padre José
(como é conhecido) tem uma bela história de vida e

recebeu inúmeras homenagens de amigos
sacerdotes e da comunidade.  Participaram da
celebração Pe André WojteczekSCr, Pe Itamar
Abreu, Turco de Guarapuava, 
Pe.Marcelino Siwinski de Santa Cruz do Sul RS,
Pe Roberto

Luz Preczewski,PeKazimierz DlugoszSCr- Provincial
da Congregação, PePawelBorysiewiczSChr,
PeWieslawMorawskie Marek FIGURSKI pároco de
Espigão Alto.

Quando chegou ao Brasil em meados de março
de 1964, Josef iniciou uma caminhada histórica por
onde passou, ela foi lembrada por todos que
prestaram homenagens. Após a Missa foi servido
apetitoso almoço nas dependências do Salão
Paroquial, foi cantado os parabéns em português e
polonês. Sempre muito reservado Wojnar almoçou

numa mesa especial, ladeado dos amigos párocos
e irmãs, prefeita Marlene F. Revers com esposo
Vitório e o vice anelso Ubialli.  Sua figura centraliza
uma história ímpar de nossa comunidade, 60 anos
como sacerdote, 20 no município. Ele cortou o bolo,
tirou fotos com os fiéis e na parte da tarde assistiu
apresentações do Grupo Folclórico Polonês Jagoda.

A HISTÓRIA DE JOZEFWOJNAR

Padre JozefWojnar nasceu em 11/03/1932, na
Polônia. Filho de Inácio Wojnar e SalomaKielb. Em
1950 ingressou na Congregação Sociedade de
Cristo. Realizou os estudos de filosofia e de teologia
nos anos 1951-1958 no seminário maior da
Congregação. No dia 20 de abril de 1958 foi ordenado
sacerdote em Poznan. Após a ordenação, trabalhou
na paróquia de Gryfice (1958-1961). A seguir,
desempenhou o ministério pastoral em Goleniów e
Szczecin (1962-1963). No dia 02 de março de 1964
deixou sua terra natal, sua família e veio ao Brasil,
iniciando aqui sua missão.

No período de 30 de março a 30 de novembro
de 1964 trabalhou como vigário na paróquia de Dom

Feliciano (RS). De 01 de outubro de 1964 a 30 de
julho de 1965 exerceu a função de capelão dos
irmãos maristas e ao mesmo tempo fez um curso
de língua portuguesa em Mendes (RJ). Por mais de
seis meses foi vigário em Guarani das Missões (RS).

Nos anos 1966-1981 exerceu o trabalho de
pároco em Dom Feliciano. Nesse período, sob a sua
supervisão, foi ampliada a igreja Matriz, bem como
foi realizada uma reforma geral no interior do
santuário. Graças aos seus empenhos, foram
construídas capelas e dois salões para fins pastorais
e culturais. Além do trabalho pastoral, desenvolveu
atividades sociais e como prova de reconhecimento
pelos trabalhos realizados, recebeu o título de
cidadão honorário de Dom Feliciano. E por ter
participado ativamente nas comemorações do
centenário da imigração polonesa no Brasil, recebeu
do governo do Estado do Rio Grande do Sul a
medalha de prata do mérito.

Nos anos 1975-1976 fez curso de filosofia na
Universidade de Passo Fundo, onde obteve o grau
de mestre. Nos anos 1981-1990 foi pároco em Áurea
(diocese de Erechim). Por sua iniciativa, surgiu um
conselho social para o desenvolvimento da região
de Áurea. Graças aos empenhos do Pe. Jozef, foram
construídas diversas capelas, dois centros de
catequese e pastoral e o Hospital João Paulo II. Com
o objetivo de elevar o nível da agricultura, empenhou-
se pela criação de uma escola agrícola em Áurea.
Incentivou o surgimento do grupo folclórico
“Auresovia”. O Pe. Wojnar esteve envolvido nos
esforços pela emancipação política da região. Áurea

obteve os direitos de município, tornando-se assim,
uma unidade administrativa independente. As
autoridades municipais conferiram ao, Pe. Jozef, o
título de cidadão honorário.

Nos anos 1989-1995, exerceu a função de
provincial da Sociedade de Cristo na América do
Sul. Nos anos de 1996-1998 foi pároco em Benedito
Novo (SC).

Em setembro de 1998 foi nomeado pároco de
Quedas do Iguaçu. Em nossa paróquia contribuiu
de forma significativa. Sob sua supervisão foi
realizada a reforma da Matriz, que se tornou um
dos pontos mais belos de nosso Município.
Incentivou a reforma de várias comunidades,
empenhou-se na criação de várias Pastorais, entre
elas a Pastoral da Pessoa Idosa e a PASCOM
(Pastoral da Comunicação), e também iniciou o
nosso Boletim Paroquial, que hoje já está em sua
141ª(centésima quadragésima primeira) edição. Por
se envolver nas questões importantes de nosso
município, recebeu também o titulo de cidadão
honorário de Quedas do Iguaçu.

A nossa comunidade agradece pelo trabalho
árduo e por toda dedicação para com os
paroquianos e pedimos que o Imaculado Coração
de Maria conceda muita paz, saúde, força e muitos
anos de vida, e nos alegramos em celebrar a vida e
comemorar os 60 anos de Sacerdócio do nosso
querido Padre Jozef.

 centenas de pessoas acompanharam a missa

Nas fotos, os pais do P. Jozef

  Momento da homenagem que representou a Polônia e Brasil

O Coral, Imaculado Coração de Maria, abrilhantou a celebração

O Grupo de, Escoteiros

Tarumã, também prestou

homenagens ao Padre com

a Palma Escoteira e um

lenço

Missa especial de mais de duas horas, com 9 padres, lotou a Igreja Matriz e mostrou a história do padre vindo da Polônia para o Brasil
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Planejamento para futuro
sustentável foi debatido na Aciqi

Na tarde de quinta-feira,19,
aconteceu nas dependências da
Associação Comercial Empresarial de
Quedas do Iguaçu (Aciqi), o 2º
Encontro referente a Agenda 2030 e
os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) no Oeste do
Paraná.

Segundo a representante do
Programa das Nações Unidas para
Desenvolvimento (PNUD), Talita
Aquino de Souza, “os 54 municípios
do oeste vão receber um estudo de
indicadores que é um diagnóstico
municipal com dados específicos do

município”. Mais de 80 indicadores,
que vai disponibilizar e pode nortear
políticas públicas, engajar a sociedade
civil em alguns temas que são
relevantes.

A ação faz parte de uma agenda
de trabalho nos municípios da região
contemplados pelo Projeto Oeste
2030, que objetiva fomentar uma rede
comprometida com o desenvolvimento
sustentável em uma parceria com
PNUD e Itaipu Binacional.  O próximo
encontro está agendado para 10 de
maio, na sede da Aciqi.

Mal súbito pode ser a causa de
acidente com empresário

A causa da morte do empresário
Maximilian pode ter sido por um mal
súbito. A família do empresário
Maximian Felski Junior, falecido no
sábado, 21, num acidente nos Lagos
do Iguaçu com um Parapente,
divulgou informação sobre a causa
mortes de Felski. O Instituto Médico
Legal deve confirmar que, Max, teve,
em pleno voo, um  aneurisma
dissecante da horta (coração), um mal
súbito, que é qualquer sintoma clínico
que caracteriza a perda súbita da
consciência. A informação dá conta
que antes mesmo de chegar ao chão,
ele já poderia estar desacordado ou
até mesmo morto.

Isso pode explicar porque
testemunhas do acidente disseram
não haver qualquer tentativa, no
momento da queda, por parte do
piloto em controlar o equipamento. A
nota informa ainda que Max não
havia ingerido bebida alcoólica (não
foi encontrado álcool no corpo). Ele

começaria esta semana tratamento
com uma nutricionista, por estar
acima do peso e já havia consultado
por não estar se sentindo bem
“andava passando mal”. Segundo a
família, há 6 anos ele já havia “dado
um susto”, devido a um aneurisma na
cabeça, que causava convulsões. Ele
fez tratamento e aparentemente estava
bem.

O laudo oficial ainda não foi
divulgado pelo IML, e pode sair
somente mês que vem.

Max era proprietário da
hamburgueria, Ranch Burgers,
empresa que rapidamente conquistou
o mercado do ramo em Quedas do
Iguaçu. Por meio de nota na página
oficial da empresa, a família anunciou
continuidade da empresa. “O sonho
dele será levado adiante para sempre,
nossa dedicação será em dobro, a cada
dia iremos honrar mais e mais o seu
nome e a sua vontade de fazer o melhor
hambúrguer da cidade”.

Eleições da ACIQI e Conjovem
terão Chapa Única

A Associação Comercial e
Empresarial de Quedas do Iguaçu
(ACIQI) realizará eleição no dia 16 de
maio para diretoria Executiva e
conselho fiscal da ACIQI e Conjovem.

A chapa “Compromisso com o
Progresso” é a única inscrita para
concorrer ao pleito da entidade, que
há mais de 35 anos representa os
interesses da comunidade
empresarial.

O candidato a presidente é
Rodrigo Leandro Guzzo. A
candidatura é um novo passo da sua
trajetória na entidade, Guzzo há
alguns anos já faz parte da diretoria.
O empresário substituirá o atual
presidente, João Comann (gestão
2016/2018), o mandato será exercido
de junho de 2018 a abril de 2020. A
composição da Diretoria e do
Conselho Fiscal é marcada pela
integração de nomes da atual gestão
com novos representantes.

Além dos ex-presidentes da diretoria,
agora também integram o Conselho
Superior de maneira vitalícia todos os
ex-presidentes e representantes de
instituições como IFPR. No total, mais
de 20 homens e mulheres auxiliando
a diretoria na condução da entidade.

Já o Conselho Jovem da ACIQI
também com chapa única, tem como
candidata a presidente Edlaine
Junges Kozak.

Conforme o estatuto, podem
exercer o direito de voto os
associados que estiverem
regularmente filiados à ACIQI há mais
de seis meses, quites com a tesouraria
e em pleno gozo de seus direitos
estatutários. Ainda de acordo com o

estatuto, como há chapa única, a
eleição se dará pelo voto Sim ou Não
no horário 09:00 às 17:00 horas.
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Handebol/Quedas estreia com duas vitórias
na Série Prata do Paranaense

O time do Handebol/Quedas
começou com duas vitórias a primeira
etapa do Campeonato Paranaense de
Handebol – Série Prata realizada em
Toledo neste final de semana.

A equipe comandada por
Jonnynha e companhia não deu
chances para seus adversários e
vencendo as duas partidas da 1ª Etapa
da competição. Em quadra nomes
considerados “feras” da modalidade
como o caso do argentino Cristian
Aranda (Xaropinho), que atuou no
esquadrão quedense como reforço.

No primeiro jogo sábado, 14,
Quedas venceu Apucarana pelo placar
de 23 a 20, destaque para Vinícius 
Blesford (indião) e no domingo, 15,
Barbosa Ferraz sentiu a força do
Handebol quedense, com atuação

esplendida de Xaropinho, numa vitória
sensacional por 28 a 23.

“Gostaríamos de agradecer o
apoio recebido da prefeitura, através
da Secretaria de Esportes, dessa
forma foi possível fazer um time ainda
mais competitivo”, destacou Dhjonata
dos Santos. “A parceria deste ano está
fazendo a diferença”, completou.

A equipe quedense divide a
liderança com EPH Curitiba, Alto
Paraná e Tapejara com 6 pontos tendo
100% de aproveitamento, ficando
apenas por saldo de gols atrás do
adversário.

Ao todo serão cinco etapas a
próxima será em Guarapuava, depois
em Tapejara (norte do Paraná), Dois
Vizinhos e a grande final ainda não
tem sede definida pela Federação.

Futsal - Nova Santa Rosa “arranca” empate no fim
Depois de impor um ritmo de jogo

melhor que a estreia em Itaipulândia
o Constantini Quedas Futsal acabou
cedendo o empate faltando 18
segundos para o fim.

O Constantini Quedas Futsal
empatou (2 x 2) com Nova Santa Rosa,
na noite de sábado, 21, em pleno
ginásio Tarumã  e começa a preocupar
o torcedor.

Mesmo constando coma boa
atuação de alguns atletas que não
estiveram bem em Itaipulândia, o time
comandado pelo técnico Nenê esteve
a maior parte do tempo na frente do
placar (2 a 1), e poderia merecer sorte
melhor, mas, acabou tomando o gol no
final da partida, faltando apenas 18
segundos para terminar.

O considerado melhor em quadra
pela imprensa esportiva, Gale,
lamentou profundamente a derrota.
“Precisamos treinar mais pra buscar

Confira como está a classificação do grupo A:

o resultado, temos que buscar duas

vitórias em casa, era pra ser três,
agora já é duas, é só trabalhando e
lutando pra reverter essa fase ruim”,
completou. O Técnico Nenê disse que
este primeiro ponto teve “sabor
amargo”. Pra Ele o time não teve
competência, “treinamos o goleiro
linha, parece que estávamos
adivinhando que o jogo iria pro final
desta maneira”. Ressaltou ainda que
“não podemos tomar dois gols do meio

de quadra”. E completou “ são erros
assim que tiraram pelo menos um
ponto em Itaipulândia e hoje perdemos
dois, esses pontos lá na frente vai fazer
falta”.  Vale lembrar que são dois
grupos de oito e um de sete equipes.
Se classificam os 5 melhores de cada
e um melhor 6º colocado, formando
quatro  grupos de quatro.. Esta é a

primeira de três partidas consecutivas
no ginásio Tarumã, as outras serão
dia 27 de abril, contra Entre Rios do
Oeste e 5 de maio, quando Quedas
enfrenta Marechal Cândido Rondon,
time do ex-técnico do Quedas Roberto
Nunes. Todas estas partidas você
acompanha ao vivo pela Rádio
Municipal FM e JETV pelo Facebook.

Fundação Giacomar realizou o Jogo das Estrelas
A Fundação Giacomar realizou

o Jogo da Estrelas no campo da
entidade. A partida de
confraternização foi a oportunidade
do torcedor conhecer aqueles que não
raras vezes lhe inspirou a praticar
futebol. O jogo foi um combinado do
time da Fundação com os
Imperadores, este, com nomes de
destaque do nosso futebol como
Cristiano Ávalos (ex Santos),
Denílson (ex-internacional), Marcos
Teixeira (ex-Cruzeiro), Gilmar Nardi
entre outros. O placar ficou com os
visitantes 2 a 4, porém, aquele
domingo recreativo não será
esquecido especialmente pela bela
confraternização após a partida. A
Fundação Giacomar agradece a todos
os atletas pela participação.
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