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Por Luiz Gustavo de O. e Silva

Gestão - RH - MKT

Cinco anos como colunista!

PARA PENSAR

“A fé não muda o curso das coisas. Se ela tivesse o
poder de mudar o destino, os papas seriam eternos e os
religiosos só morreriam de velhice. A fé é apenas uma
fonte de ilusão que dá aos bons amor, paz e esperança,
que os maus usam como máscara.” – Roberto Carlos,
compositor e cantor.

CURIOSIDADE

Muita gente fica curiosa quando esta coluna
identifica os Estados Unidos pelo antiguismo “Tio Sam”.
Aqui está a explicação: “Figura popular adotada
oficialmente como símbolo dos Estados Unidos em 1961.É
retratado como um cavalheiro magro e anguloso, de barba
e cabelos brancos, vestido com a bandeira do país. A figura
foi desenvolvida por cartunistas do século XIX, e o nome
deriva, provavelmente de tio Sam Wilson, um fornecedor
de carne ao exército durante a guerra de 1812.

HUMOR

No zoológico, o gorila puxa a mulher para dentro da
jaula e parte para ação sexual. Desesperada, ela grita
para o marido: “Socorro, Eufrásio! Calmo e se divertindo,
ele responde: “Querida, diz para ele que você está com
enxaqueca”.

FUTEBOL TUPINIQUIM

O futebol brasileiro, que já foi aclamado como o
maior e melhor do mundo, está em decadência, vítima de
disputas por poder, fama e dinheiro que ocorrem em seus
bastidores e nos campos. E as consequências estão

visíveis na mediocridade dos jogos, na atuação
decepcionante de jogadores considerados bons e no
desempenho de árbitros profissionais e experientes. Por
sorte, até o presente momento, está sendo salvo pela
“performance” dos melhores clubes de São Paulo, Rio
de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Bahia e
Pernambuco. Os outros clubes só servem para as
categorias inferiores.

O futebol tupiniquim está precisando passar por
uma operação de saneamento do tipo “Lava-Jato” e voltar
aos campeonatos disputados apenas pelos campeões
estaduais de cada ano. Eram mais simples e rápidos,
menos cansativos para os jogadores e menos onerosos
e estressantes para os torcedores. A forma atual de pontos
corridos, importada da Europa por imposição da FIFA, é
boa, mas para futebol dirigido com seriedade e
competência e livre de interferências de políticos caça-
votos, patrocinadores de jogadores, televisões e de
jornalistas caça-níqueis.

O futebol brasileiro de hoje é um “balcão de
negócios” para encher os bolsos de algumas pessoas e
os cofres da CBF, FIFA e das poderosas redes de televisão.

DE RELANCE

xxxxx Comentário de um policial: “É engraçado. A maioria
das pessoas é cega, surda e muda quando ladrões
entram na casa do vizinho e levam tudo. Mas enxergam e
ouvem bem e têm a língua solta quando o cara leva uma
amante para lá”.
xxxxx Adesivo em um carro de Campinas (SP) visto em
Cascavel, ocupado por quatro mulheres já balzaquianas,
bonitas, bem vestidas e alegres: “Mulher é bom, mas você

precisa ter o que elas mais gostam: dinheiro”.
xxxxx Em algumas agências bancárias e repartições
públicas de diversas cidades da região o código de defesa
do idosos e do deficiente é ignorado. Deficientes e idosos
com mais de 60 anos, alguns com problemas de
mobilidade, têm que aguardar trinta ou mais minutos para
receber atendimento, mesmo portando senha para
receber atenção preferencial.
xxxxx De costas para os 14 milhões de brasileiros
desempregados, vítimas dos governos oba-obas que
desgovernaram o Brasil desde o fim do regime militar, o
presidente Michel Temer está preocupado com emprego
para os refugiados venezuelanos. Ora, que essa gente
precisa de ajuda todo mundo sabe, mas depois dos
brasileiros, né?

Nos Estados Unidos, o país mais imitado pelos
brasileiros, é diferente: primeiro o cidadão americano,
depois os outros. Daí a guerra do presidente Donald
Trump contra os estrangeiros que buscam trabalho em
seus país. O Tio Sam também tem desempregado.

MANÉ & MANECO

- Mané, Lula, Bolsonaro, Dória, Alckmin ou Marina
Silva para presidente?

- Nenhum deles. Prefiro Ali Babá.

- Ali Babá?! Por quê?!

- Ele só tem quarenta ladrões.

Estava pensando em um tema para escrever, estava
lembrando de alguns textos que eu trouxe aqui e sei
que muitos dos meus temas tratavam do mercado de
trabalho e de questões relativas ao emprego, também
gosto de escrever sobre mudanças, sobre motivação,
sobre questões éticas ou filosóficas, às vezes abordo
questões políticas e sociais, mas estava pensando em
algo diferente.

Este ano fiz cinco anos como colunista, acho que
é uma marca para ser comemorada e também um bom
momento para agradecer à confiança da direção do jornal
e equipe e quem sabe de também inovar?!!! O que acham?
Estes dias fui a um sebo (loja de livros usados) e encontrei
um livro intitulado: “Os 100 melhores livros de negócios
de todos os tempos”, claro, comprei sem titubear. Ao
começar a leitura percebi que muitos dos livros listados
ali, eu já possuía em minha biblioteca pessoal, já que
minha estante também passa de uma centena de títulos

da área de negócios.
Então, queria muito trazer outras reflexões,

principalmente na área da administração e empresas,
que além de ser a área de minha formação, é um tema
super importante, já que passamos grande parte do
nosso tempo no trabalho e ter sucesso em nossas
atividades profissionais é bom para nós, para a
empresa, para o cliente e para todos os envolvidos.
Além de servir de estímulo para a leitura e talvez a
mudança de hábitos, já que o brasileiro é um povo que
lê pouco, mas que deveria ser estimulado a ler mais, a
estudar mais.

Desde que comecei a escrever sempre tive a
preocupação em trazer as minhas ideias, mas também
provocar a reflexão e estimular a mudança e o
crescimento. Pensoque trazer para a coluna a síntese
ou os pontos mais interessantes destes livros,
contribuiria para estarmos mais informados para pensar

sobre a sociedade que estamos construindo e ajudar,
contribuir, para que possamos participar mais ativamente
e com mais preparo dos rumos que traçaremos para o
futuro em nossas empresas e que isto se reflita também
em toda a sociedade.

Ao olhar para a minha estante, vi alguns clássicos,
como os livros de Michael Porter que tratam do
planejamento estratégico,ou o livro do ShawnAchor, um
novato de Harvard que escreveu o título: “O jeito
HARVARD de ser feliz”, e que trata de um novo
paradigma, sobre a felicidade, e isto apoiado na
psicologia positiva, que é um campo novo de estudo;
entre outros, vejo ainda o Corpo Fala, outro clássico,
muito bem ilustrado, que fala da importância de
observarmos o nosso gestual.Então, agora é aguardar
o próximo mês. Obrigado a você leitor! É pra você que
dedico parte do meu tempo em escrever!
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REFLEXÃO

 “O homem vale pelo que é, e não pelo que
tem. Ele poderá possuir muitos bens e pouco
representar para a comunidade, ou poderá ter poucos
bens e muito representar para ela.” – Rotary Club de
Niterói-Norte.

Tendo o companheiro Valdecir Surek como
padrinho, o bancário Christian Ricardo de Rocco, 39 anos,
guarapuavano, é o mais recente sócio do Rotary Club de
Quedas do Iguaçu. Na foto, ladeado pelo presidente 2017-
18, Gabriel Ângelo Klima, e pelo padrinho.

 Rogério do Prado Pabst, um dos fundadores do
Rotary Club de Quedas do Iguaçu, foi um dos rotarianos
do D-4640 com mais de 80 anos de idade homenageado
na 44ª Conferência Distrital, dia 19 do mês passado, em
Francisco Beltrão. Na foto, entre o governador distrital e
esposa e o casal representante do Rotary Internacional
no evento.

   Essas jovens belas, elegantes e
empreendedoras comandam o Rotaract Club de Quedas
do Iguaçu.

Casal aventureiro é recebido por ciclistas

Prefeitura inicia ampliação do
 Cemitério Municipal

O Cemitério Municipal não dispõe de espaço
para uma demanda crescente de sepultamentos. O
novo terreno começou a ser preparado sem
previsão para utilização.

Quanto mais à população cresce mais se utiliza
o espaço do Cemitério Municipal. Quando foi
inaugurado nos anos 80, o local possuía área de

um alqueire (24.200m2), teve de ser ampliado em
mais 2.827 m2 e ficará agora com mais 8.000 m2, ou
seja, um total de 32.392,80 m2.

Para ter uma ideia da demanda encontrada hoje
no “campo santo”, o morador que trabalha no
cemitério, contou que somente nos últimos dias pelo
menos sete corpos foram sepultados. Fazendo uma
média extraoficial, calculam-se aproximadamente
vinte e cinco funerais mensais.

 Para tentar amenizar a situação a prefeitura
entrou com pedido de desapropriação de um terreno
próximo e as obras de ampliação começaram no
início do mês. Não há ainda previsão para o término
dos trabalhos, existem ainda situações ambientais
e jurídicas para serem resolvidas, provavelmente
haverá novidades no acesso a área ampliada.

Rotatórias serão instaladas em
cruzamentos perigosos da cidade

Novas rotatórias serão construídas em
cruzamentos perigosos da cidade. A primeira delas
está em fase de construção no cruzamento das ruas
Palmeiras e Acácia e está provocando algumas
dúvidas aos condutores. “Com o tempo os
motoristas vão se acostumando, em diversas
cidades da região esta foi uma solução econômica
para diminuição significativa de acidentes”, contou
Maurício Andretti, responsável pelo setor de obras
da prefeitura “Rotatórias não só evitam acidentes
como também fazem o trânsito fluir mais”.

Ele pede “paciência aos condutores”, em outros
cruzamentos da área central também haverá
instalação de rotatórias pela prefeitura, elas
receberão ajardinamento com flôres.

Cicloturismo nunca és tarde! Eis o nome da
página no Facebook do casal Ricardo Caime,
56, Uruguaio, ex-jogador profissional de basque-
te e a argentina, Marta Martinez, 58, professo-
ra de educação física aposentada, os dois pos-
suem uma academia há 36 anos na cidade onde

vivem, e pretendem passar os próximos três
anos conhecendo culturas e promovendo ativi-
dades físicas por onde passam. Os aventurei-
ros chegaram em Quedas do Iguaçu na sexta-
feira, 22, e foram recepcionados pelos ciclistas
da cidade, e na manhã de sábado, 23, partici-

param na Praça Pedro A. Giraldi da roda de
chimarrão (bebida apreciada demais pelo ca-
sal) juntamente com a turma animada do
Crossfit e ciclismo.

Na parte da tarde ministraram aulas de gi-
nástica localizada, alongamento e Yoga para a

população, contando com a “ajudinha” das
professoras Nislei Bariviera e a de
Mariluce Bertollo (Yoga). Ricardo conta ter
conhecido a história de um homem que
aos 70 anos viajou por quase todos os con-
tinentes de bicicleta “foi nossa inspiração,
poderíamos fazer o mesmo” relatou. “Não
somente isso, além de viver essa experi-
ência, queremos conhecer pessoas dife-
rentes e ainda mostrar o quanto a ativida-
de física é importante, e todos de todas as
idades podem e devem movimentar o cor-
po”. “Conforme a receptividade da comu-
nidade permanecemos por mais tempo”
disse Marta.

Eles começaram a planejar a rota em abril
deste ano e estão acompanhados do cachorro
Dodo, de 12 anos, pretendendo chegar ao Méxi-
co. A próxima cidade a receber os viajantes,
será Laranjeiras do Sul.

Ricardo Caime, (cachorro no colo) e Marta Martinez  ao lado
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Casal quedense esteve em jogo
do Brasil na Copa do Mundo

O casal quedense Estefânea e Artêmio Rosentalski virilizaram as
redes sociais na quarta-
feira, 27, antes, durante
e depois do jogo do
Brasil contra a Sérvia
no estádio Spartak de
Moscou, em partida
válida pela Copa do
Mundo de Futebol. Os
dois ganharam a viagem
da Promoção
demonstraram também
ser “pé quente”, afinal, o
Brasil venceu os Sérvios
por dois a zero se
classificando as oitavas
de final da competição.
Eles compartilharam
nas redes sociais a

emoção de acompanhar um dos
maiores evento esportivos do mundo
com a bandeira de Quedas do Iguaçu
e mensagens carinhosas a população
e amigos.

Comentarista de arbitragem, Arnaldo Cezar Coelho

Sicredi encabeça campanha
em prol da Missão Resgate

Foi lançada na agência local do
Sicredi com a presença do presidente
Orlando Muffato, Rodrigo Guzzo
(Aciqi) e empresários a campanha
solidária que irá arrecadar doações de

alimentos, materiais de higiene e
roupas para ser doados a Missão
Resgate, entidade que oferece
gratuitamente tratamento a
dependentes químico. Num
testemunho emocionante Edson
contou sobre o trabalho desenvolvido
na Associação. “Nossa jornada diária
começa às 7h da manhã e vai até às
22h, e a principal dificuldade dos
dependentes daqui de permanecer na
Missão, o nosso trabalho não se
resume a apenas o dependente mas
também em suas famílias, porque não

basta apenas fazer o usuário sair do
álcool ou das drogas, mas é preciso
trabalhar com a família, portanto essa
ajuda será bem vinda”.

Os pontos de doação estarão
divididos nas empresas
participantes. No dia 7 de julho,
será realizado na Praça Pedro
A. Giraldi mutirão a partir das
8h da manhã até às 15h, logo
após as doações serão
entregues a associação
localizada no interior pioneiro.
“A expectativa é de ser
arrecadado um grande número
de donativos” disse o gerente
Paulo Barcarolo, “afinal, juntos
podemos transformar o
mundo”.
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Câmara em Ação
Câmara de Vereadores de Quedas do Iguaçu

Representantes das famílias
do Assentamento Celso Furtado,
vereadores Silvano Ribeiro e

Vereadores representantes do
assentamento entregaram a

governadora lista reivindicações
Claudelei Torrente de Lima,
entregaram a governadora do
estado, Cida Borghette na ocasião de

sua visita a Escola Chico
Mendes, no mês de junho,
uma extensa pauta de
reinvindicações dos
problemas enfrentados pelos
assentados.

Silvano declarou à nossa
reportagem que a assessoria
da governadora Cida entrou
em contato e disse estar
analisando todos os pedidos.

Vereadores participam da abertura
dos Jep’s Regional

Os vereadores
quedenses em sua maioria
também participaram da
abertura dos JEP’s Fase
Regional acontecido no mês de
junho. O presidente Eleandro da
Silva e o vereador Rodolfo
Revers utilizaram a palavra para
incentivar os atletas.

Cerca de 50 produtores rurais
boa parte do Assentamento Celso
Furtado, participou da 1ª Feira da
Reforma Agrária e Agricultura
familiar, no sábado, 30, na Praça
Pedro A. Giraldi.

A iniciativa partiu dos

vereadores Claudelei Torrente de
Lima e Silvano Ribeiro e contou com
o apoio da prefeitura municipal,
chamou a atenção o grande número
de produtos hortifrútis, e artesanais
a disposição. A ação voltada a
agricultura orgânica (sem o uso de
agrotóxico), foi a atração do dia. A
prefeitura fez a doação das lonas
para a montagem das barracas que
resistiram a força do temporal que
atingiu nossa região na madrugada

daquele dia. “Quando parou a chuva
perto das 5h00 da manhã, os
produtores resolveram e vieram para
praça”, contou o vereador Silvano,
entusiasmado com o sucesso da feira
que continuará no próximo sábado,
no Acampamento Dom Tomás

Balduíno. A prefeita Marlene Revers
e os vereadores Bruno Motta, Carlos
A. de Souza Branco (Santa Fé) e o
presidente da câmara Eleandro da
Silva, estiveram visitando os
estandes. A prefeita Marlene elogiou
a qualidade dos produtos e se
comprometeu em doar aos
produtores barracas (onde cada um
terá sua responsabilidade) para
montar a feira que promete acontecer
ao menos uma vez por mês.

1º Feira da Reforma Agrária
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PTERÍGIO -O que é? Como tratar?

SÚMULA DE RECEBIMENTO LICENÇA AMBIENTAL
SIMPLIFICADA - LAS

             JOÃO CARLOS VALANDRO EIRELI - ME, torna público que recebeu

do IAP, Licença Ambiental Simplificada, para a atividade de FÁBRICA DE PRO-

DUTOS EMBUTIDOS, a ser implantado na Rua Projeada B, Vila Rural, no Muni-

cípio de Quedas do Iguaçu– PR, com validade em 11/05/2023.

O pterígio é o crescimento de
tecido carnoso sobre a parte branca
do olho (esclera)que, eventualmente,
atinge a córnea.Normalmentepessoas
expostas a longas horas de sol, vento
e mar são as mais propensas a
desenvolver esse problema.

 O Pterígio é benigno, mas traz
desconforto, quando torna a visão
borrada e deforma o olho. Em geral,
ele se desenvolve entre os 20 e 40 anos
de idade. Pessoas de pele e olhos
claros estão mais propensas a
desenvolvê-lo. Raramente é percebido
em crianças.

 Sua ocorrência é mais comum
do lado do olho próximo ao nariz,
podendo afetar um ou os dois olhos.
Pessoas com uma graduação leve do
problema não apresentam sintomas
ou necessitam de tratamento. Quando
o Pterígio cresce, causa aquela
sensação de corpo estranho no olho,
o que pode levar à inflamação e à
vermelhidão.

 Se invadir a córnea, afeta a visão.
Dependendo do caso, esa membrana
que cresce em cima do olho, pode
distorcer o formato da córnea,
causando astigmatismo ou outras
aberrações que afetam a qualidade
visual.

 
TRATAMENTO
 
O tratamento do Pterígio vai

depender do seu tamanho e sintomas.
Em alguns casos, precisa ser

monitorado para evitar uma cicatriz
que pode levar à perda de visão. Se
for pequeno, lubrificantes ou
esteróides leves podem reduzir a
vermelhidão e o crescimento.

 Nos casos mais graves, há a
possibilidade de cirurgia para a
retirada do pterígio. A cirurgia
consiste na remoção do pterígio
seguido de enxerto de tecido branco
do próprio olho  no local usando cola
biológica ou pontos .

 
PREVENÇÃO

Pessoas que trabalham ao ar
livre, expostas ao sol, vento e poeira,
têm mais chance de desenvolverem
pterígio. Uma medida preventiva de
grande importância é o uso de óculos
de sol para proteção contra a
radiação ultravioleta (UVA e UVB).
Pessoas que andam de moto, ou
mesmo de carro, devem evitar que o
vento atinja diretamente os olhos,
causando ressecamento e irritação
crônica. O uso de lágrima artificial
nestes casos é aconselhável.

 
ALERTA 
 
Colírios populares de venda livre

que clareiam os olhos não são sempre
indicados para esse problema ocular,
pois podem piorar os casos, assim
como mascarar doenças que também
deixam os olhos vermelhos como
uveites, conjuntivites e até glaucoma.

Novos caminhões,
retroescavadeira para malha

rodoviária e coleta de lixo

Quedas do Iguaçu

Somente no mês de junho a
prefeitura recebeu cinco novos
caminhões (um do Sistema Integrado
de Coleta Seletiva) e uma
retroescavadeira.

Somente neste mês de junho a

prefeitura “reforçou” o pátio de
máquinas de forma significativa. Na

sexta-feira, 8, foi entregue em frente o
Passo Municipal p caminhão de
coleta seletiva de lixo no valor de
276.900 reais, o mesmo poderá coletar
além do lixo reciclável , também

restos de óleo de cozinha.  Segundo
informou a Secretaria de Agricultura
e Meio Ambiente será elaborado um

calendário de recolhimento para
começar a fazer a coleta.

 No sábado, 9, uma nova e
moderna retroescavadeira R160,
marca Hyundai, no valor de 371.200
reais, chegou no pátio de máquinas,

a máquina é fruto de convênio do
Paraná Cidade e Fomento Paraná

através da Secretaria do
D e s e n v o l v i me n t o
Urbano do estado.  “Vai
facilitar muito” contou o
secretário de obras
Leonir Dalbosco. “Nós
só tínhamos uma
escavadeira hidráulica e
a demanda é bastante
grande, com isso vamos
trabalhar ainda mais
nos serviços de
recuperação de estradas
na malha rodoviária”.
Na segunda-feira, 11,
mais dois caminhões,

Ford basculantes, traçados,
chegaram ao pátio, e ainda na mesma
semana, chegou mais dois
caminhões, totalizando cinco.

Dalbosco também comentou
sobre o espaço no
Pátio de Máquinas,
segundo Ele, “com o
leilão e posteriormente
a venda das carcaças
velhas de maquinários
e veículos antigos o
local foi liberado,
dando mais espaço e
comodidade”.

Sobre o valor
arrecadado com o
leilão Léo, (como é
conhecido o
secretário), disse que
serão efetuadas
reformas no barracão

e no escritório do pátio. “A gente quer
deixar isso aqui totalmente diferente
do que nós encontramos” completou
o secretário.
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Algumas situações de falta de energia elétrica causam muitos prejuízos em

aviários da nossa região, justamente por serem dependentes no fornecimento de

água aos animais. Devido o surgimento de algumas solicitações de aviários ao

Corpo de Bombeiros, para que este supra a necessidade de água durante o período

de necessidade, até a volta da energia elétrica, passamos a dizer que:  O Corpo de

Bombeiros não faz entrega de água a particulares, mesmo que o motivo seja nobre,

a lei proíbe essa ação.

A água do Corpo de Bombeiros é para uma única função: a de combate a

incêndios, sendo que esse tipo de ocorrência é imprevisível, por esse motivo que o

caminhão do Corpo de Bombeiros deve

ficar disponível sempre para ser

empregado a qualquer momento, e com

o tanque cheio.

Alguns bombeiros ao longo da

história, na ânsia de ajudar ao próximo

com este tipo de solicitação, cederam a

água usada para ocorrências e foram

condenados pela Justiça.

Não é função do Corpo de Bombeiros,

como forma rotineira, o fornecimento de

água, pois o Governo do Estado delegou

essa atribuição à Sanepar. O decreto

3926/88 menciona, em seu artigo 3º, que compete à Sanepar a administração de

todos os serviços relativos ao abastecimento de água e esgotamento sanitário.

Em que pese qualquer que seja o motivo, não se tratam de situações de

emergência ou socorro público. As atividades comerciais que envolvem a criação

de animais são de inteira responsabilidade dos seus proprietários, sendo que o

risco de falta de água é inerente a atividade comercial.

FONTE: Comunicação Social do 4° Grupamento de Bombeiros.

NOTA DE ESCLARECIMENTO: 

Campanha de vacinação da
Gripe atinge meta

A Campanha de Vacinação contra
a Influenza (gripe) atingiu a meta
estabelecida pelo Ministério da Saúde.
Segundo a enfermeira chefe do setor,
Melânia Stormoski a campanha
alcançou em todos os grupos

prioritários 90,08%. O restante das
doses está sendo disponibilizada a
população em geral desde 26 de junho
em todas as Unidades Básicas de
Saúde (UBS). “Enquanto tiver
vacinas estaremos vacinando, porém,
não haverá reabastecimento das
mesmas pela Regional por já ter
esgotado o estoque ”comentou
Stormoski. A enfermeira fez ainda
agradecimento especial a todos os
técnicos que se empenharam nesta
campanha. “Obrigado a todos que se
envolveram direta ou indiretamente
tornando possível ótimos

resultados”.
A campanha deste ano chegou a

preocupar as autoridades de saúde,
teve de ser prorrogada pela pouca
procura das pessoas consideradas do

grupo de risco, porém, depois de nova
chamada feita na imprensa e redes
sociais houve adesão esperada
atingindo índices acima das metas no
município. Entre as ações para o
fortalecimento e melhor capacitação
do setor foi realizada, em 19 de junho,
palestra na Câmara de Vereadores
com a chefa do Scaps (disciplina da
saúde coletiva) da 10ª Regional de
Saúde, Aparecida Fleming, de
Cascavel. Durante o dia todo foi
realizado treinamento com os
profissionais de saúde da atenção
básica e agentes comunitários.

Programa Qualifica Família
Paranaense realiza cursos em  Quedas

Dos 399 municípios do estado
Quedas do Iguaçu foi um dos 40

escolhidos para o Programa Qualifica
Família Paranaense. O programa
realiza cursos profissionalizantes à

famílias assistidas pelo Centro de
Referência e Assistência Social
(Cras), e destina-se à proteção e
promoção das mesmas que se
encontram em situação de alta
vulnerabilidade social nos municípios.
Para definir as famílias em situação

de alta vulnerabilidade social utiliza-
se a base de dados do Cadastro Único
para Programas Sociais – CadÚnico.
O lançamento ocorreu no mês de
junho, no Peti Tarumã, as vagas para
os cursos de manicure, cabeleireiro,
maquiagem e depilação foram
rapidamente preenchidas. Foi montada
uma espécie de creche itinerante para
as mães deixar seus filhos enquanto
estão no curso e na parte da tarde é
oferecido lanche. Segundo secretária
Joira Zgoda, os cursos terão a duração
média de três meses e os materiais
utilizados são oferecidos
gratuitamente aos aprendizes. “É
importante não haver desistência, até

porque a demanda foi grande”. Ela
contou que “bastante gente gostaria
de fazer, mas não havia vaga para
todos”, disse Zgoda. Se não houver
desistência novos cursos serão
oferecidos inclusive na área têxtil,
onde ainda existe falta de qualificação.

Aproximadamente 25 quilos de
maconha são aprendidos pela PM

Na manhã deste domingo, 1º, por
volta das 9h00, um policial que vinha
de Três Barras do Paraná à Quedas

do Iguaçu para assumir o trabalho,
utilizando-se do transporte
intermunicipal da Viação Sudoeste,
acabou observando atitude suspeita
de um dos passageiros do ônibus.
Antes da chegada ao município o
mesmo fez contato por celular

pedindo apoio a PM para efetuar
abordagem ao cidadão.

Ao ser indagado o mesmo disse
não ter documentos, vinha
de Ponta Porã e não
assumiu a princípio ter
mais malas do que as que
estavam com ele, por sua
vez o motorista informou o
contrário, que havia mais
bagagem e as mesmas
seriam do suspeito. Lá
foram encontrados pelo
menos 23 quilos de
substância análoga
(maconha) divididos em 23

tabletes e 20 pacotes o vácuo com
buchas preparadas para a venda. Em
busca pessoal o individuo tinha
também R$ 154,00 (cento e cinquenta
e quatro reais), e um celular. Com isso
o suspeito foi preso e encaminhado
para a DP local.
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 Vem comigo pro Sicoob

Promoção Vem Comigo pro sicoob. São milhares de prêmios
esperando por você que indicar um novo cooperado ou traga suas
aplicações, use os produtos do Sicoob e receba raspadinhas para
concorrer a milhares de prêmios na hora.. E mais dois carros, três

motos, três smartfones e vinte um vales presente de mil reais cada.
Para concorrer basta acessar o site www.vemcomigoprosicoob.com.br

cadastrar o código impresso na raspadinha e torcer.
 E Quedas do Iguaçu já teve dois ganhadores da promoção Vem

Comigo pro Sicoob, você pode ser o próximo.
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Rodrigo Guzzo toma posse como
novo presidente da ACIQI

A Associação Comercial
Empresarial de Quedas do Iguaçu
(Aciqi) realizou na sexta-feira, 15,
jantar de posse da nova diretoria e do

Conselho Jovem (Conjovem) para o
Biênio 2018-2020. A eleição foi
realizada dia 16 de maio, em
Assembleia Geral Ordinária, com
participação ampla dos associados.

O empresário do ramo de
cerealista, Rodrigo Guzzo, (lê-se Terra
Cereais) assumiu o cargo no lugar de
João Comann, anfitrião do cerimonial.
No Conjovem Adriano Parteka
também passou o a presidência para
Edlaine Junges kozak.Entre as
autoridades na mesa de honra a
prefeita Marlene Revers, o presidente
da Câmara de Vereadores Eleandro da
Silva e o vice presidente da Caciopar,
Flávio Furlan.

Em entrevista à JETV Guzzo
disse ser o maior desafio da Aciqi
“unir o poder público e a classe
empresarial a um desenvolvimento
contínuo”. Para Ele “é preciso trazer
credibilidade e novas oportunidades
para geração de empregos e
desenvolvimento regional, e eu conto

com opoio da prefeitura, câmara e
estado e espero ter essa reciprocidade
, contamos com isso”. A nova
presidente do Conjovem demonstrou

estar sintonizada com entidade.
“Estou feliz por esse desafio o
Conjoven é composto de jovens
empreendedores que busca
através do associativismo a
melhoria da sociedade do
município e pleito empresarial”.
Junges contou que está desde
2011 no Conjovem, e conforme
os anos foram passando foi
assumindo cargos na diretoria
até chegar a presidente. “Vamos
encontrar muitos desafios, por
nossa entidade não ter
recursos, mas temos muitos

projetos e um dos mais importantes
é o Concurso de Oratória que acontece
agora em agosto, e também o Feirão
do Imposto, entre outras atividades

como as ações de natal, buscamos
enfim trazer pra sociedade um bem
social”.

O jantar contou com a
participação de boa parte dos ex-
presidentes da entidade e empresários
que reconheceram o trabalho
voluntário desenvolvido pela Aciqi.

Analista de sistemas da Ibersul
morre de ataque cardíaco

O analista de sistemasda empresa
Ibersul Industria de Papel e Celulose,
Jeferson Luis Moreira Rolin, 50,
faleceu na noite de quinta-feira, 21, em
casa após sofrer ataque cardíaco. Seu
corpo foi velado na Capela Mortuária
São Sebastião até a parte da tarde,
depois foi trasladado para Ourinhos
SP, onde será sepultado. Rolin chegou
a Quedas do Iguaçu em meados de
2008, sendo um dos responsáveis pela
boa conduta da empresa perante a
comunidade. Fez muitas amizades e
recentemente havia se submetido a
uma cirurgia no coração, Ele faria

nesta sexta-feira, 22, cateterismo em
Cascavel.

Nós do Jornal Expoente do
Iguaçu estendemos nossos
sentimentos aos familiares.

Adriano Parteka passou o a presidência do
Conjovem para Edlaine Junges kozak

Ex-presidente, Jão Comann, com o novo presidente, Rodrigo Guzzo

Sucatas são leiloadas no Pátio de
Máquinas da Prefeitura

O que fazer com o montante de
sucatas que ocupam espaço e

atrapalham o trabalho do pessoal do
pátio de máquinas da prefeitura?

A atual administração decidiu
fazer um leilão das sucatas no Pátio
de Máquinas, na manhã desta quinta-

feira, 10. Restos de carros, caminhões,
máquinas foram alguns dos itens
divididos nos 21 lotes leiloados no
local.

Empresários quedenses, da
região e até do norte do estado se
fizeram presente para arrematar as
“bagatelas”.

No final todos os lotes foram
vendidos chegando ao montante
arrecadado de 85 mil reais. Para o
Secretário de Transportes, Leonildo
Dalbosco, “o leilão foi um sucesso, e
o dinheiro arrecadado com a venda
das sucatas mostra exatamente isso”.
Léo calcula que um novo leilão para
desafogar ainda mais o pátio pode ser
realizado em breve.

Com lema “seja a inspiração” Eva Drewin Gioda, assumiu na noite de terça-feira, 3, nas dependências do Centro Cultural a presidência do Rotary

Club. Na ocasião Izabela Ganzala também assumiu o cargo, ficando a frente do Interact.

Eva D. Gioda assume presidência do Rotary Club

Neste mês de julho, o Rotary
Club de Quedas do Iguaçu completa
40 anos, e os trabalhos desenvolvidos

por voluntários durante este período
deixa explícito o lema rotário “dar de

si, antes de pensar em si”. As ações
da instituição mundial que está com
114 anos de existência, sempre se

destacaram na
sociedade, uma
delas, ajudar na
erradicação da
poliomielite. Na
noite de terça-feira, 3,
no Centro Cultural,
aconteceu a posse
das novas diretorias
do Rotary e
Interact. Eva Drewin
Gioda e Izabela
Ganzala assumiram
respectivamente as
p r e s i d ê n c i a s ,
respectivamente.

Ao assumir o
cargo até então de,
Gabriel Klima, em

seu discurso de posse, Gioda se referiu
primeiramente ao lema adotado por

sua gestão “seja a inspiração”. “A
inspiração não pode ser só coração,
mas sim a união de corações e mentes

da onde surge as grandes ideias”.
Chamou a atenção sobre nossas
atitudes com referência ao planeta,
falando sobre sua preservação.
“Somos o maior distrito rotário de
todo o hemisfério sul do mundo, e
neste mês completamos 40 anos”.
Pediu uma salva de palmas ao sócio
fundador, Sr. Rogério do Prado Pabst,
presente no evento. Ela agradeceu a
governadora assistente Rosa Surek.
“Ela é nosso refúgio e fonte de
informação que não mede esforços
para nos ajudar a qualquer dia

qualquer hora”. “Sabemos que sempre
podemos contar com Ela”. Lembrou
ainda das mensagens de incentivo que

recebeu e de suas madrinha
para entrar no clube Neuraci
Schaedler  e Cláucia Guareski.
Falou ainda sobre a “roda
rotariana”, segundo a presidente
contínua, “o mundo está cheio
de gente com boas intenções e
as vezes é necessárias canaliza-
las e vamos fazer isso”. Por fim
se emocionou em falar de sua
família agradecendo a presença

de todos. Após o cerimonial todos
foram convidados a um apetitoso
jantar servido na parte superior do
local.

Gabriel Klima passando a presidência à Eva Gioda

Membros do Interact Club
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Nova Santa Rosa vence aumentando
a crise no Quedas Futsal

Sob pressão a equipe perdeu nos
minutos finais para o líder do grupo

Nova Santa Rosa, caindo para a quin-
ta colocação na tabela. E só não per-
deu mais posições por ser beneficia-
do com as derrotas de Entre Rios e
Catanduvas.

“Quando as coisas vão bem a
bola bate e rebate e entra. Quando vai
mal, faz o contrário”, com este desaba-
fo da comissão técnica da equipe do
Constantini Quedas Futsal podemos
definir o atual momento da equipe que
entrou numa crise sem precedentes em
sua história nos estaduais.

Novamente uma derrota indiges-
ta nos minutos finais acabou derru-
bando o time quedense na partida re-
alizada no sábado, 30, na cidade de
Nova Santa Rosa, oeste do estado.

Sem objetividade e exigindo gran-
des defesas do goleiro Dia, o Quedas
Futsal fez outra apresentação ruim.
Em quase todo o jogo as finalizações

e erros de passes predominaram e
mesmo com o adversário errando tam-
bém em poucos momentos os
quedenses levaram perigo ao gol do
então líder do grupo.

Faltando pouco mais de dois mi-
nutos “o castigo” vindo à felicidade
de um chute de Rafinha (1 a0). Com o
gol o técnico Emerson C. Rodrigues,
decidiu pelo goleiro linha, Carlinhos
(que está fora do próximo jogo con-
tra Entre Rios por cartão), entrou e
numa finalização errada da equipe
aconteceu o gol derradeiro, final 2 a
0.

“Não tem explicação” comentou
o técnico Nenê. “A gente comenta fala,
se torna até repetitivo e os jogado-
res acham que estão certo, e a gente
com a experiência que temos, sabe que
vai acontecer isso, o jogo tá aí, a gen-
te erra quando não pode errar”.

Para Carlinhos o time continua
“devendo muito” por erros individu-
ais. “As coisas não estão certas e no
futebol, quando tem coisa errada tudo
conspira”, se referindo a fatos exter-
nos que estão acontecendo.

Em crise a equipe enfrenta no
próximo sábado, 7, Entre Rios do Oes-
te, que foi goleado em 6 a 0 na rodada
por Itaipulândia, o resultado tirou a
quarta colocação de Quedas. O jogo
será no ginásio Laudir Luiz Anderle
a partir das 20h30, com transmissão
ao vivo da JETV e Rádio Municipal
FM (92.5).

Alunos são premiados com viagem
ao CT da Chapecoense

O projeto Bom de Bola, Bom de
Escola da Fundação Giacomar
premiou alunos com troféu e viagem
Santa Catarina para conhecer o CT da
Chapecoense.

A Escolinha de Futebol da
Fundação Giacomar premiou dois
alunos que se destacaram no primeiro
bimestre deste ano em notas escolares.
“O incentivo é para os alunos
melhorarem em seus estudos
gradualmente” destacou representante
da Fundação Giacomar, Valmir Borges
idealizador do projeto que foi
pessoalmente fazer a entrega do
Certificado de Bom Aluno e troféu. Os

alunos, Igaro dos Santos, Escola
Gralha Azul, e, José Inácio Belinski,
da Escola Pindorama ganharam
também uma viagem a Chapecó para
conhecer os jogadores e Centro de
Treinamento da Chapecoense.
Borges agradeceu a todos pelo
“empenho e dedicação parabenizando
alunos e professores”. Ele lembrou a
importância do esporte na vida das
crianças. “Um dos atletas premiados
é um verdadeiro exemplo do que o
esporte pode fazer, Ele conseguiu
superar as dificuldades para
conquistar boas notas”, contou.

Futebol  quedense é objeto de
pesquisa de historiador

Não há dúvidas quanto à paixão
que move o futebol brasileiro.

Atividadeesportiva que chegou ao
Brasil no final do século XIX e arrasta
multidões para estádios,movimenta a
economia com a venda de artigos
esportivos, camisetas, jogos
eletrônicos,revistas, jornais e jogos
na TV. Um fenômeno cultural,
esportivo e também político. Todos
osdias pessoas são arrebatadas por
esta paixão, que muda vidas. Esta
paixão também arrebatouo
Historiador em formação Rodrigo
Oliveira, 36. “Sou apaixonado por
futebol desdemeus 10 anos de idade;
comecei com o futebol de botão,
passou para as revistas e livros,
atéchegar ao campo acadêmico”,
relata.

Rodrigo está terminando o curso

de História pela Universidade
Estadual deLondrina e o futebol é o

assunto de seu trabalho
de conclusão de curso,
além de diversosartigos
de pesquisas publicados
em universidades
brasileiras. “Quando
entrei na faculdade
játinha o objetivo de
pesquisar futebol; durante
o curso decidi pesquisar
o futebol de
Londrinaentre 1934 e
1956”, explica. Mas ele
não se restringe apenas

ao futebol londrinense. Há
aproximadamente 10 anos desenvolve
uma pesquisa que visa registrar todas
as equipes defutebol do Estado do
Paraná. Desde então, cataloga todas
as equipes de futebol de todos
osmunicípios do Estado. “A princípio
a intenção era pesquisar somente as
equipes que jogaram ocampeonato
paranaense desde a primeira edição
em 1915, mas durante a pesquisa
comecei ater contato com muitas
equipes amadoras e então decidi
pesquisar todas as equipes
doParaná”. Hoje o historiador possui
um banco de dados com mais de 3.500
times de todos os399 municípios do
Estado, porém, explica que faltam
muitos dados e por isso a

pesquisacontinua.
Assim, Quedas do Iguaçu não

poderia ficar de fora. “Quedas do
Iguaçu foi representada no futebol
profissional pela SOCIEDADE
ESPORTIVA GIACOMAR na segunda
divisão do Paranaense, na década de
1980, mas também já teve uma liga
amadora com muitas equipesfiliadas”.
Das equipes de Quedas, ele possui
estudos e informações completas
da equipe da Fundação Giacomar. A
mesma ainda está em atividades hoje
com a categoria de base formando
atletas e pessoas de bem na
comunidade com uma escolinha de
futebol envolvendo futebol de campo
e futsal e representando a região do
sudoeste do Paraná, Em seu trabalho
procura por informações básicas de
cadaequipe, como escudo, data de
fundação e fotos. “Minha pesquisa é
pessoal, movida pelapaixão ao futebol
e à história de cada equipe, e a
colaboração das pessoas de cada
cidade éessencial”, esclarece. “Em
Quedas do Iguaçu, além da Fundação
Giacomar, que jápossuo escudos e
informações básicas, procuro por

detalhes de outras equipes que
existiramna cidade, tais como, club
união, Comercial, Industrial, Joinville,
Cruzeiro do centro, Cruzeiro da linha
NovaItália, AABB, Serramalte,
Guarani do Alto Alegre, Cattani,
Estrela da linha Estrela,
Canarinho,XV de Novembro,
Pinheirão, Dois pinheiros, Palmeiras
de Novo Horizonte, 21 de
Setembro,Universal, Pagoda, Ouro
Verde, Operário, entre outras”, saliente
o pesquisador.Rodrigo explica que
tinha a intenção de produzir um livro
a respeito,contudo o material ficou
extenso e hoje idealiza um site para a
divulgação e para que ostorcedores
tenham acesso às informações. “Não
faço isso por mim, faço para preservar
amemória das equipes e do futebol de
nosso Estado”. Quem possuir fotos
ou informações de equipes de futebol
de nossa cidade pode entrar em
contato com o pesquisador através do
email :rodrigooliveira.198208@gmail.com ou
pelo whatsapp (43) 984288784. “Toda
informação será bem-vinda. Seja uma
foto do time, seja uma foto da camisa
ou do escudo do time”.
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