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Por Luiz Gustavo de O. e Silva

Gestão - RH - MKT

PARA PENSAR

   “Nada mais cretino e mais cretinizante do que a
paixão política. E a única paixão sem grandeza, a
única que é capaz de imbecilizar o homem.” –
Nelson Rodrigues (1912-1980), jornalista,
dramaturgo e escritor brasileiro.

CURIOSIDADE

   Aquela placa luminosa usada nos jogos de futebol
para informar substituições de jogadores, é
invenção brasileira. Foi inventada no Ceará por
Carlos Eduardo Lamboglia, em 1966. No ano
seguinte, ele patenteou o invento. A partir da Copa
do Mundo na França passou a ser usada em todos
os jogos.

HUMOR

   O filho volta para casa e feliz anuncia: “Mãe, decidi
parar de beber!” Chorando de alegria, ela diz: “Filho,
se isso acontecer, vou morrer de felicidade!” Ele
fica assustado e pensa: “Credo! Não vou matar a
minha mãe!”

GAÚCHO

   A origem da palavra “gaúcho”, que identifica o
homem dos pampas da Argentina, Brasil e Uruguai,
é confusa. No início, quando toda atividade dessas
regiões se resumia à extração de couro de gado
selvagem, os habitantes eram chamados de

“guascas” (tira de couro cru). Em 1770, segundo o
historiador uruguaio Emilio Coni, apareceu o
termo “gaudério”, aplicado aos aventureiros
paulistas (ex-bandeirantes) coureadores e ladrões
de gado. Ainda Emilio Coni: “A expressão “gaúcho”
apareceu pela primeira vez em documentos de 1790
identificando o ladrão de gado que atuava ao longo
das fronteiras”. E o pesquisador Fernando
Assuncion, também uruguaio, diz que encontrou
uma correspondência enviada ao governo
argentino pedindo ação  contra os “gahuchos”,
bandidos brasileiros que agiam na fronteira.
   Em seus apontamentos de 1820, o naturalista
francês Saint Hilaire escreveu: “ São homens sem
religião nem moral, a maioria índios ou mestiços
que os portugueses chamam de “garruchos” ou
“gahuchos”.
   Os historiadores riograndenses  estão divididos.
Uns dizem que a palavra vem do idioma guarani e
significa “homem que canta triste”, aludindo ao
canto arrastado dos índios minuanos”. Outros
afirmam que se trata de corruptela de uma palavra
quêchua traduzida para “gaúcho”, que significa
“filho de mãe índia e de pai branco espanhol ou
português.

DE RELANCE

Xxxxx Em algumas agências bancárias e
repartições públicas de cidades da região, o código
de defesa do idoso e do deficiente é ignorado.

Deficientes e idosos com mais de 60 anos, alguns
com problemas de locomoção, tem que aguardar
trinta ou mais minutos para receber atendimento,
mesmo portando senha para receber atenção
preferencial.
Xxxxx Para disputar a Copa do Mundo de 2014, o
técnico Luiz Felipe Scolari formou uma “legião
estrangeira” com mercenários que jogam no
futebol estrangeiro, e o Brasil saiu humilhado
da competição. E Tite, o técnico falastrão e
queridinho das mídias esportivas paulistas e
cariocas, repetiu o erro e o futebol tupiniquim
ganhou outro vexame.
Xxxxx“Se for apenas para namoro passatempo,
não tem importância. Mas se for para casar e
formar família, tenha cuidado. Antes de assumir
compromisso, verifique se o homem escolhido é
responsável, protetor e como trata mulheres da
família, principalmente avó, mãe e irmãs. Se ele
as trata com amor, dedicação e respeito você
nunca precisará recorrer à Lei Maria da Penha.
Vai ter um bom marido e seus filhos um pai. –
Extraído de uma publicação religiosa.

MANÉ & MANECO

- Mané, quem são os verdadeiros culpados
por toda essa desgraça política, econômica e
social que caiu sobre o Brasil?

- Os eleitores, é claro! São eles que elegem
os políticos.

O Poder da Ação
Como eu havia escrito no meu artigo anterior,

comemorando meus cinco anos como colunista do
Jornal O Expoente, estarei escrevendo alguns
artigos sobre livros ou textos que na minha opinião
são importantes para a formação ou servem como
ferramentas para estimular o desenvolvimento
pessoal e profissional.

O título que escolhi, está entre os mais vendidos
do momento, e foi escrito pelo PhD em
Administração Paulo Vieira, o livro trata de uma
metodologia criada para nos ajudar a conquistar
nossos sonhos. Então, já no início da obra ele faz
menção ao que temos assistido na TV, onde os
enredos dos programas giram em torno da morte,
da dor, do medo, da traição, da tristeza, da mentira
e cita outros temas ainda, mas conclui seu raciocínio
afirmando que pela quantidade e repetição deste
conteúdo, nosso cérebro vai se acostumando com
estas questões que passam a ser tratadas como
NORMAIS, e ele continua nos trazendo a diferença
do que é comum e do que é NORMAL, concluindo

que toda essa massificação de comportamentos
inadequados e da ausência de valores e que é
comum na programação, não é NORMAL, entender
esta questão é o primeiro passo para quebrarmos
com este modelo e nos programarmos para uma
vida NORMAL, onde reine os valores morais, a
abundância e a prosperidade.

Então ao entendermos que muitas vezes o que
é comum não é NORMAL, o autor procura nos
alertar, nos tirar desta zona perigosa de conforto
e nos inspira a agir, principalmente ao explicar
que devemos nos tornar autorresponsáveis e
assumirmos o rumo do barco em direção aos
nossos objetivos, pois o mais comum é colocarmos
a culpa por tudo que não acontece ou não dá certo
nos outros, no governo, nos empresários, nos
colegas de trabalho, chegamos à culpar até a Deus...
temos que aprender e entender que se queremos
algo, este resultado virá principalmente pelos
nossos esforços e cita as seis leis utilizadas na
conquista da autorresponsabilidade:

1) Se for criticar as pessoas... cale-se.
2) Se for reclamar das circunstâncias... dê

sugestão.
3) Se for buscar culpados... busque a solução.
4) Se for se fazer de vítima... faça-se vencedor.
5) Se for justificar seus erros... aprenda com

eles.
6) Se for julgar alguém... julgue a atitude dessa

pessoa.
Ele afirma, faça destas leis um hábito e mude

sua vida, então depois de entendermos e praticarmos
estes itens da lei da autorresponsabilidade, é
importante que tenhamos foco, pois ao
percebermos o que o que é comum não é NORMAL,
ao assumirmos a responsabilidade do que acontece
conosco e utilizarmos as leis, o foco nos ajudará a
alcançar os objetivos traçados, bem já estamos na
metade do livro, não caberá tudo nesta coluna, na
próxima termino a história... (enquanto isso,
pratique as leis!!!)
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REFLEXÃO

    “Com o Rotary, você pode transformar o seu desejo
de mudança em realidade. Os rotarianos sonham
alto e não descansam até alcançar os seus
objetivos. Venha fazer a diferença: torne-se rotariano,
parceiro ou colaborador.” – Rotary Internacional

40 ANOS

Fundado em julho de 1978 por Altair “Tataco” Ferreira
Branco (in memoriam), KazuoWakasugi. Rogério
do Prado Pabst e ValcirMezzomo (in memoriam) e
tendo como padrinho o RC de Laranjeiras do Sul, o
Rotary Club de Quedas do Iguaçu completou 40
anos.

O veterano e ex-presidente (1197-98) Wanderley
Gonçalves ingressou no seleto grupo “Companheiros Paul
Harris”. O título, que o Rotary Internacional outorga aos rotarianos
e rotarianas que se destacam em serviços prestados à
comunidade e ao engrandecimento do rotarismo, foi entregue
pelo presidente 2017-18, Gabriel Ângelo Klima.

Eva DrewinGioda, bioquímica, gaúcha de Ijuì (RS),
casada, dois filhos e dois netos, assumiu a presidência 2017-
2019 do Rotary Club de Quedas do Iguaçu, em cerimônia
realizada no Centro de Cultura, A festa reuniu a Família Rotária,
autoridades civis e religiosas e convidados especiais. Na foto,
ladeada por Rosa de Fátima Surek (esq.), secretária; e Cláucia
Aparecida Guareski, protocolo.

No dia 8, na Casa da Amizade, primeiro em assembleia
e depois em jantar festivo, o Rotary Club de Quedas do Iguaçu
recebeu a visita oficial da governadora Sonia Taube Linero. Ela
trouxe o plano de trabalho do D-4640 e a mensagem do Rotary
Internacional para o ano rotário 2018-19. A admissão de cinco
novos rotarianos foi um dos destaques da festa. – Na foto, a
presidente Eva, a governadora e seu cônjuge.  

CCUs estão sendo entregues para
famílias de assentados no Celfo Furtado

Mais 1000 assentados do Assentamento Celso
Furtado começaram a receber  o Certificado de
Concessão de Uso (CCU) de suas propriedades em
definitivo. Anteriormente havia sido entregue CCUs
com prazo de validade agora não há mais esse item
(validade).

 O certificado emitido gratuitamente estará
sendo entregue numa nova sala disponibilizada pela
prefeitura anexo a secretaria de agricultura, sendo
o instrumento que transfere em caráter provisório
o imóvel rural ao beneficiário da reforma agrária,
assegurando acesso a terra, créditos (como
habitação, fomento e infraestrutura) e a outros
programas do governo federal.

A prefeita Marlene Revers acompanhada dos

secretários de administração, Vitório Revers e da
agricultura e meio ambiente, Ladislau Stachelski,
entregou a primeira CCU ao assentado da
comunidade Entre Lagos, Darci dos Santos. “É
gratificante participar desta conquista dos
assentados e saber que com este documento os
mesmos terão a possibilidade de créditos
disponibilizados pelo governo”, declarou.

“A princípio serão entregues estes mais de 500
Contratos, nos demais serão feitas as analises de

cada um e com certeza rapidamente será solucionado
estes detalhes”.

A movimentação na Secretaria de Agricultura

promete ser grande, tendo em vista o
número de documentos a serem
entregues. Mais de 500 estão prontos e
aqueles que terão de ser avaliados, na
sua maioria envolve a madeira retirada
nos terrenos passando de 1000 contratos.

CCU E TÍTULO DE DOMÍNIO
 
O CCU e o Título de Domínio são os

instrumentos que asseguram o acesso a
terra pelos trabalhadores. A principal
diferença entre os dois documentos é que
o título é pago e tem caráter definitivo.
O documento definitivo só pode ser

entregue após a verificação de que a unidade familiar
cumpriu as cláusulas do CCU. 

O título de domínio é pago pelo agricultor, que
tem carência de três anos e um prazo de vinte 20
anos para quitá-lo. O valor do título é calculado a
partir do que foi pago pelo Incra na época em que a
terra foi obtida para a criação do assentamento. O
cálculo considera apenas o valor da terra nua, não
incluindo, portanto, os valores referentes ao
pagamento das benfeitorias.

Colégio Anchieta é finalista de
 prêmio do Sesi

Os alunos e professores do Colégio José de
Anchieta mais uma vez surpreendem agora como
finalistas do Prêmio Sesi ODS na categoria
Instituição de Ensino – Educação Básica. O Sesi
ODS propõe que instituições ou empresas mostrem
como fazer do mundo um lugar mais sustentável.

“Um das idealizadoras foi a professora
Elizangela da Rosa, há dois anos na prova da

Gincana, e hoje se fundiu com uma prática de poesia
na escola” contou o diretor David Fernandes
Oliveira. O projeto que hoje se denomina Renove a
Energia com Abraço e Poesia, ganhou destaquee
em outubro estará sendo apresentado em Curitiba
representado a escola entre os demais projetos do
estado.
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Sicredi Grandes Lagos realiza giro de prestação de contas do
1º semestre e projeta a construção do planejamento para 2019

Foram realizados entre os dias 7 e 9 de agosto, os encontros com conselheiros, coordenadores e colaboradores dos núcleos de Guaraniaçu,

Laranjeiras do Sul e Quedas do Iguaçu

A Sicredi Grandes Lagos
PR/SP está realizando seu giro de
reuniões de prestação de contas

referente ao primeiro semestre do ano
de 2018 e vislumbrando ações para
construção do plano de ação para

2019 e planejamento estratégico de
longo prazo. Na região de atuação no
Paraná, os encontros já foram

realizados entre os dias 7 e 9 de agosto
com a participação de conselheiros,
coordenadores e colaboradores dos
municípios dos núcleos de
Guaraniaçu, Laranjeiras do
Sul e Quedas do Iguaçu.

Na ocasião, o
presidente Orlando Muffato
fez uma avaliação do
desempenho da cooperativa
nos primeiros meses do ano,
assim como destacou a
iniciativa pioneira em
envolver pela primeira vez
todos os conselheiros,
coordenadores de núcleo e
colaboradores das agências
na construção do planejamento da
Cooperativa. “Além da prestação de
contas, o momento é de diálogo para
que o cooperado possa contribuir com
o futuro da cooperativa e na
construção do planejamento do
próximo ano. Aplicamos nos
encontros a dinâmica do ‘Mapa da
Empatia’, em que cada participante
pode apresentar em seus grupos
pontos fortes e de melhoria das áreas
que envolvem na visão geral a gestão
da Cooperativa, das agências e as
percepções enquanto associados”,
frisou o presidente.

Apesar da situação
econômica do país exigir cautela, o
presidente Orlando Muffato disse que
a Cooperativa Sicredi Grandes Lagos
também cresceu e fechou o semestre
com resultados positivos. “As
conquistas desse primeiro semestre

de 2018 evidenciou a solidez financeira
da cooperativa, que apesar de um
cenário econômico que exige maior
atenção, obtivemos resultados
positivos e de crescimento. O
resultado líquido do primeiro
semestre do ano foi de R$ 7,1 milhões,
perfazendo mais de R$ 364 milhões em
recursos totais administrados,
superamos expectativas, em especial
na carteira de crédito que passou dos
R$ 290 milhões”, avaliou o presidente.

Novas agências - O
presidente acrescentou que a
cooperativa tem previsto para
inaugurar no segundo semestre deste
ano duas novas agências, uma no
município de Quedas do Iguaçu com
mais de 800 metros quadrados e na
cidade de São Vicente no litoral de São
Paulo, o que deve contribuir muito
para o crescimento no quadro de
associados da Sicredi Grandes Lagos,
que fechou o primeiro semestre do ano
com praticamente 24 mil associados,
distribuídos em 17 agências, que
atendem municípios na área de
atuação no Paraná e São Paulo.

SOBRE O SICREDI:SOBRE O SICREDI:SOBRE O SICREDI:SOBRE O SICREDI:SOBRE O SICREDI:

O Sicredi é uma instituição
financeira cooperativa comprometida
com o crescimento dos seus

associados e com o desenvolvimento
das regiões onde atua. O modelo de
gestão valoriza a participação dos 3,8
milhões de associados, os quais
exercem um papel de dono do
negócio. Com presença nacional, o
Sicredi está em 22 estados* e no
Distrito Federal, com 1.500 agências,
e oferece mais de 300 produtos e
serviços financeiros. Mais
informações estão disponíveis em
www.sicredi.com.br.

*Acre, Alagoas, Bahia,
Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul, Minas Gerais,
Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco,
Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do
Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia,
Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e
Tocantins.
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SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Cooperativa de Produção, Industrialização e Comercialização de Peixes do Rio Iguaçu – Cooperçu, CNPJ
08.027.072/0001-34 torna publico que recebeu do Instituto Ambiental do Paraná – IAP, a Licença de
Operação – LO, n° 32594, para operar Projeto de Criação de Peixes em Tanques Rede até 09/12/2018,
instalada na Represa de Salto Caxias, Zona de Piscicultura 1 Área A: Arroio do Torniquete, Distrito de Alto
Alegre, Três Barras do Paraná.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Cooperativa de Produção, Industrialização e Comercialização de Peixes do Rio Iguaçu – Cooperçu, CNPJ
08.027.072/0001-34 torna publico que recebeu do Instituto Ambiental do Paraná – IAP, a Licença de
Operação – LO, n° 32597, para operar Projeto de Criação de Peixes em Tanques Rede até 09/12/2018,
instalada na Represa de Salto Caxias, Zona de Piscicultura 1 Área B: Arroio do Torniquete, Distrito de Alto
Alegre, Três Barras do Paraná.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Cooperativa de Produção, Industrialização e Comercialização de Peixes do Rio Iguaçu – Cooperçu, CNPJ
08.027.072/0001-34 torna publico que recebeu do Instituto Ambiental do Paraná – IAP, a Licença de
Operação – LO, n° 32599, para operar Projeto de Criação de Peixes em Tanques Rede até 09/12/2018,
instalada na Represa de Salto Caxias, Zona de Piscicultura 1 Área C: Arroio do Torniquete, Distrito de Alto
Alegre, Três Barras do Paraná.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Cooperativa de Produção, Industrialização e Comercialização de Peixes do Rio Iguaçu – Cooperçu, CNPJ
08.027.072/0001-34 torna publico que recebeu do Instituto Ambiental do Paraná – IAP, a Licença de
Operação – LO, n° 32595, para operar Projeto de Criação de Peixes em Tanques Rede até 09/12/2018,
instalada na Represa de Salto Caxias, Zona de Piscicultura 1 Área D: Arroio do Torniquete, Distrito de Alto
Alegre, Três Barras do Paraná.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Cooperativa de Produção, Industrialização e Comercialização de Peixes do Rio Iguaçu – Cooperçu, CNPJ
08.027.072/0001-34 torna publico que recebeu do Instituto Ambiental do Paraná – IAP, a Licença de
Operação – LO, n° 32601, para operar Projeto de Criação de Peixes em Tanques Rede até 09/12/2018,
instalada na Represa de Salto Caxias, Zona de Piscicultura 4 Área A: Barra do Rio Jacutinga, Boa Vista da
Aparecida, Paraná.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Cooperativa de Produção, Industrialização e Comercialização de Peixes do Rio Iguaçu – Cooperçu, CNPJ
08.027.072/0001-34 torna publico que irá requerer ao Instituto Ambiental do Paraná – IAP, a renovação
da Licença de Operação – LO, para operar Projeto de Criação de Peixes em Tanques Rede instalada na
Represa de Salto Caxias, Zona de Piscicultura 1 Área A: Arroio do Torniquete, Distrito de Alto Alegre, Três
Barras do Paraná.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Cooperativa de Produção, Industrialização e Comercialização de Peixes do Rio Iguaçu – Cooperçu, CNPJ
08.027.072/0001-34 torna publico que irá requerer ao Instituto Ambiental do Paraná – IAP, a renovação
da Licença de Operação – LO, para operar Projeto de Criação de Peixes em Tanques Rede instalada na
Represa de Salto Caxias, Zona de Piscicultura 1 Área B: Arroio do Torniquete, Distrito de Alto Alegre, Três
Barras do Paraná.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Cooperativa de Produção, Industrialização e Comercialização de Peixes do Rio Iguaçu – Cooperçu, CNPJ
08.027.072/0001-34 torna publico que irá requerer ao Instituto Ambiental do Paraná – IAP, a renovação
da Licença de Operação – LO, para operar Projeto de Criação de Peixes em Tanques Rede instalada na
Represa de Salto Caxias, Zona de Piscicultura 1 Área C: Arroio do Torniquete, Distrito de Alto Alegre, Três
Barras do Paraná.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Cooperativa de Produção, Industrialização e Comercialização de Peixes do Rio Iguaçu – Cooperçu, CNPJ
08.027.072/0001-34 torna publico que irá requerer ao Instituto Ambiental do Paraná – IAP, a renovação
da Licença de Operação – LO, para operar Projeto de Criação de Peixes em Tanques Rede instalada na
Represa de Salto Caxias, Zona de Piscicultura 1 Área D: Arroio do Torniquete, Distrito de Alto Alegre, Três
Barras do Paraná.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Cooperativa de Produção, Industrialização e Comercialização de Peixes do Rio Iguaçu – Cooperçu, CNPJ
08.027.072/0001-34 torna publico que irá requerer ao Instituto Ambiental do Paraná – IAP, a renovação
da Licença de Operação – LO, para operar Projeto de Criação de Peixes em Tanques Rede instalada na
Represa de Salto Caxias, Zona de Piscicultura 4 Área A: Barra do Rio Jacutinga, Boa Vista da Aparecida,
Paraná.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO DE  LICENÇA DE OPERAÇÃO
AUTO  POSTO  QUEDAS  LTDA,  pessoa  jurídica  inscrita  no  CNPJ/MF  sob  n.76.876.960/0001-81,
torna  público  que  recebeu    do  IAP,  a  Renovação  de  Licença  de  Operação,  com  validade  até  17/
11/2018,  para  COMÉRCIO  VAREJISTA  DE  COMBUSTÍVEIS  E  LUBRIFICANTES  PARA  VEÍCULOS,
localizado  na  Rod.  PR  473, nº3020, centro, Município de Quedas do Iguaçu-PR.

Diretor da Frimesa palestrou
sobre o cenário econômico
 Na noite de quarta-feira, 22,

Elias José Zydek, diretor executivo da
empresa paranaense, Frimesa, esteve
em Quedas do Iguaçu para ministrar
uma palestra sobre o atual Cenário
Econômico Brasileiro. O evento
ocorreu gratuitamente nas
dependências da Associação
Comercial (Aciqi). Com auditório
lotado, Zydek iniciou trazendo dados
da economia nacional, passando
pelos preocupantes números em
gráficos que comparam o

desenvolvimento brasileiro de 2012 até
uma projeção para 2019, que segundo
o palestrante, a tendência não é de

“dias melhores”, justificado por ele
como uma das grandes causas, o baixo
investimento no Produto Interno
Bruto (PIB), que é um item essencial
para a recuperação da economia. No
final do ano passado o PIB terminou
no nível mais baixo em duas décadas.
Após as explanações no cenário
nacional, o diretor passou a falar mais
sobre as qualidades da região, citando
oportunidades de negócios, que
segundo ele, podem ser melhores
exploradas no município,

aproveitando os
recursos naturais. Com
a frase, “Uma
comunidade evoluirá
quando seus habitantes
evoluírem”, Zydek disse
que os quedenses devem
começar a melhorar a
imagem da cidade com
atitudes simples, tendo

orgulho de onde vivem e enaltecer as
qualidades locais, gerando assim uma
nova mentalidade.

Delegado André Mendes assume
Delegacia de Polícia Civil

Novo delegadoAndre Mendes
toma posse na DP quedense pedindo
“união” dos poderes para combater
a criminalidade.

Numa cerimonial com ampla
participação da sociedade, foi
empossado na tarde de terça-feira, 14,

no auditório da Associação
Comercial Empresarial de Quedas do
Iguaçu (Aciqi), o novo delegado
titular da Polícia Civil.  André Mendes
exercerá suas funções na área de
abrangência do município e de
Espigão Alto do Iguaçu.

Entre as autoridades na mesa de
honra o delegado chefe da 15ª
subdivisão policial de Cascavel
responsável por 22 cidades, Nagib
Nassif Palma, representante da
prefeita Marlene, secretário Vitório
Revers, vereador Bruno Motta
representante da Câmara quedense e
de Espigão Alto Odélcio Ceccato,
também o presidente da Aciqi,
Rodrigo Guzzo.

Na abertura Guzzo desejou
“boas vindas” ao novo delegado e na
sequência o secretário Vitório, em sua
fala, lembrou ser “a primeira vez que
se reúne a comunidade para dar
posse a um delegado de polícia”.
Revers pediu “união” dos poderes
constituídos para combater a
criminalidade. “Vamos buscar a
presença ostensiva e uma ação mais

efetiva da Polícia Militar”. Vitório se
lembrou da operação recente na Vila
Dias, “foi uma limpa” relatou.  Pediu
ainda “uma maior cooperação do
Poder Judiciário”. “Não vou ficar
citando aqui, mas o pessoal sabe que

o juiz também tem uma importância.
Não adianta a polícia e o delegado
se esforçar e chegar lá e dá mole”.
E pra completar disse que “não
adianta ficar “alisando”, temos que
resolver se não ficamos empurrando
os problemas pra frente”.

O delegado chefe Nagib, falou
ao novo subordinado André sobre
o que chamou de “alinhamento”

com Polícia Militar e o Ministério
Público. “É a receita para a segurança
pública, está comprovado, e acho que
você tendo excelência está preparado
para tal”.

Enfim André de Mendes falou
como o novo delegado da DP local
dizendo estar maravilhado com a
recepção que teve aqui. “Isso já
contribuiu para nossa vontade de
trabalhar aumente, a sociedade espera
muito da polícia e do delegado e
pretendo contribui em minha gestão
de maneira significativa”. Ele falou em
desafio e responsabilidade quando
indagado sobre escolher Quedas do
Iguaçu em sua primeira gestão como
delegado. “Sei que a sociedade espera
melhoras e mudanças, e esse desafio
eu levo como uma ambição”. Por fim
“conclamou a sociedade”, a “fazer um
trabalho unido com o executivo,
legislativo e judiciário”. “Somente
desta maneira poderemos atingir os
resultados esperados”. E relatou que
dará continuidade ao trabalho
desenvolvido pelo delegado Michél
que fez diminuir a criminalidade local.
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Como prestar ajuda para deficientes visuais?

O dia 21 de setembro é o Dia
Nacional da Luta da Pessoa com
Deficiência. Segundo o último Censo
Demográfico (IBGE) de 2010,o Brasil
conta com mais de 6,5 milhões de

pessoas com deficiência visual, sendo
que destas, 582 mil são cegas e 6
milhões possuem baixa visão.

Apesar de representarem 23,9% da
população brasileira, estas pessoas não
vivem em uma sociedade adaptada,
sendo ainda um desafio a inclusão
desses dentro da sociedade brasileira.

Quando se deparar com um
deficiente visual na rua, ponto de ônibus,
supermercados ou em outros
estabelecimentos, talvez possa prestar
algum auxilio aelespor seguir algumas
das dicas abaixo:

· Ao andar com uma pessoa cega,
deixe que ela segure seu braço. Não a
empurre: pelo movimento de seu corpo,
ela saberá o que fazer.

· Ao estar com ela durante a
refeição, pergunte-lhe se quer auxílio
para cortar a carne, o frango ou para
adoçar o café, e explique-lhe a posição
dos alimentos no prato. Fale a ela que o
copo esta bem a sua frente ou a sua
direita.

· Se ela estiver sozinha, identifique-
se ao se aproximar dela. Nunca
empregue brincadeiras, como: “adivinha

quem é?”.
· Ao ajudá-la a sentar-se, coloque

a mão da pessoa cega sobre o braço ou
encosto da cadeira e ela serãocapaz de
sentar-se facilmente.

· Ao observar aspectos
inadequados quanto à sua aparência,
não tenha receio em avisá-la
discretamente a respeito de sua roupa
(meias trocadas, roupas pelo avesso
ou um zíper aberto).

· Não é necessário evitar as
palavras “ver” e “cego”: use-as sem
receio.

Sendo sempre  respeitoso :
Aproxime-se,  pergunte e só
então ajude. Muitas pessoas bem-
intencionadas veem um cego na rua
e presumem que ele precisa de ajuda

e já o vão puxando para o outro lado. Por
mais que é bom ser solicito, nunca dê
ajuda a alguém sem antes perguntar se
ele precisa.

· Cumprimente a pessoa cega e se
apresente antes de tudo. Diga algo como
“Olá! Tudo bem? Eu me chamo João”.

· Em seguida, pergunte
educadamente se a pessoa precisa de
ajuda. Experimente dizer algo como
“Notei que está tentando atravessar a
rua. Precisa de alguma ajuda?”.

· Se a pessoa precisa de ajuda, ela
deixará isso claro. Só aí então poderá
ajuda-la a atravessar a rua, por exemplo.

Informe a pessoa quando precisar
mudar de lado. Em algumas situações,
pode ser preciso mudar de lado ao guiar,
como quando houver um obstáculo à
frente.

· Informe verbalmente que precisa
mudar de lado e pare. Acredite, vai ser
muito mais fácil inverter os lados quando
vocês dois estiverem parados.

 Nem todos os deficientes físicos
precisam de assistência, portanto, não
se ofenda caso sua oferta seja recusada.
Deseje um bom dia e siga com sua vida.

Ampliado o prazo para inscrição no Processo
Seletivo do IFPR

Instituição oferece mais de 6 mil
vagas gratuitas em 75 cursos técnicos
e superiores; inscrições prorrogadas
até 09 de setembro.

Foi prorrogado, até 09 de
setembro de 2018, o prazo para que
os candidatos se inscrevam para
concorrer a uma das mais de 6 mil

vagas gratuitas do Processo Seletivo
IFPR 2019. A taxa de inscrição de R$
50,00, a qual também foi prorrogada e
poderá ser paga até o dia 10 de
setembro (segunda-feira).

Para 2019, são ofertadas 3.685
vagas em 38 cursos técnicos de nível
médio e 2.403 em 37 cursos de nível
superior, presenciais, distribuídas em
24 cidades do Paraná.

Do total de vagas ofertadas pelo
Instituto Federal do Paraná, 80% são
destinadas a cotas de inclusão social

e 20% à ampla concorrência.
Cursos
Todos os cursos técnicos e

superiores oferecidos pelo Instituto
Federal do Paraná são gratuitos (não
há cobrança de mensalidade) e estão
distribuídos em 25 campi,
estrategicamente situados em todas as
regiões do estado.

Em Quedas do Iguaçu é ofertado
o curso de Técnico em Informática
Integrado ao Ensino Médio, voltado
aos estudantes que estão concluindo
o Ensino Fundamental, ou seja, o 9º
ano.

Inscrições
Após realizar a inscrição pela

página da Funtef (http://
concursos.funtefpr.org.br/ifpr2019),
organizadora do certame, o candidato
deve gerar Guia de Recolhimento da
União (GRU) e pagar a taxa de
inscrição de R$ 50,00 em qualquer
banco até o dia 10 de setembro de 2018.

Para realizarem inscrição, os
candidatos que não têm acesso à
internet poderão se dirigir a um dos
campi do IFPR, de segunda-feira a
sexta-feira, das 14h às 17h, no período
destinado às inscrições. O endereço
dos campi encontram-se na página
virtual do Instituto Federal do Paraná
(www.ifpr.edu.br).

Provas
As provas serão aplicadas

simultaneamente, em uma única fase,
no dia 14 de outubro de 2018, das 14h
às 18h. Os candidatos somente

poderão realizar a prova na cidade que
oferta os cursos para os quais
efetuaram a inscrição.

Para os cursos de nível médio,
as provas serão aplicadas nas cidades
de Assis Chateaubriand, Barracão,
Campo Largo, Capanema, Cascavel,
Colombo, Coronel Vivida, Curitiba, Foz
do Iguaçu, Goioerê, Irati, Ivaiporã,
Jacarezinho, Jaguariaíva, Quedas do
Iguaçu, Londrina, Palmas, Paranaguá,
Paranavaí, Pinhais, Pitanga,
Telêmaco Borba, Umuarama e União
da Vitória.

 Para os superiores, a aplicação
das provas será realizada
simultaneamente em Assis
Chateaubriand, Capanema, Cascavel,
Colombo, Curitiba, Foz do Iguaçu, Irati,
Ivaiporã, Jacarezinho, Jaguariaíva,
Londrina, Palmas, Paranaguá,
Paranavaí, Pitanga, Quedas do Iguaçu,
Telêmaco Borba, Umuarama e União
da Vitória.

O conteúdo programático para as
provas dos processos seletivos
encontra-se nos editais.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

Agenor Bertoncelo, CPF 036.793.909-63, torna publico que recebeu do Instituto Ambiental
do Paraná – IAP, a LI - Licença de Instalação nº 145107, para parcelamento de solo e implantação de
Loteamento Residencial, sendo 89 lotes residenciais, da matrícula nº 14.258 do CRI de Quedas do Iguaçu,
tendo área de Preservação Permanente de 5.750,50 m². Localizado na PR 473, s/n – Espigão Alto do
Iguaçu/Pr.

Professores municipais participam
de palestra do Cooperjovem

O programa existe há três anos
sendo gerido e patrocinado pela
Cooperativa SicoobCredicapital com o
apoio da secretaria de educação

Mais de 100 professores com
funcionários da secretaria de educação
participaram na manhã desta quarta-
feira, 22, nas dependências do Centro
Cultural, da palestra com o professor
Nailor Marques Junior. “O Papel do
Professor” (como se intitula a
palestra) segundo Nailor “é uma
mensagem de esperança de professor
pra professor”. “Não viemos aqui pra
ensinar alguém a fazer nada, todos
sabem o que estão fazendo” explica.
“A educação brasileira vem sofrendo
um ciclo histórico de “massacre”, o
estado criando dificuldades em propor
educação de qualidade, isso envolve
uma série de coisas fazendo muitos
professores se desestimularem”.
Junior salientou que sua palestra leva
a mensagem que “o professor não tem
o direito de desistir, tem que continuar

ensinando e ensinando”. “A gente
pode escolher aquilo que queremos
plantar e vai colher aquilo que plantou,
se nossos professores não plantarem
coisas boas, a tendência é que o
mundo fique pior ainda do que é”.

O objetivo do evento
Cooperjoven patrocinado pelo Sicoob
em conjunto com a Secretaria de
Educação é trabalhar buscando
parcerias e desenvolvendo projetos de
melhorias tanto no pedagógico
quanto na estrutura das escolas, ou
seja, trabalhando com o
Cooperativismo buscando parcerias
com as empresas, pais,professores e
alunos.

“O mais importante de tudo isso
são as pessoas que trabalham com
essas ações que se transformam em
aprendizagem”, declarou a secretária
de educação, Janice Barbieri. “E os
resultados para as crianças serem
preparados para inserir ativa e
criticamente na nossa sociedade”.
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Eles ganharam os prêmios porque
realizaram suas movimentações

financeiras junto ao Sicoob

Numa parceria com Mcdonald o
Sicoob realizou neste mês a venda
de lanches (Mc Lanche Feliz) o qual o
lucro foi destinado em prol da
Opecan (hospital para tratamento de
câncer de Cascavel). No total foram
vendidos noventa e nove lanches
com lucro de R$ 1.633,50 (mil
seiscentos e trinta e três reais e
cinquenta centavos). O gerente
Valdair agradeceu o apoio dos
associados.

No início do mês o presidente
regional da Sicoob, Guido

Bresolin, esteve em Quedas do
Iguaçu, para um café com os

associados, a maioria
empresários.  Na oportunidade

Guido fez uma prestação de
contas de tudo que foi feito pela

cooperativa neste primeiro
semestre. Num bate papo de

aproximadamente 30 minutos o
presidente falou das conquistas,

planos e metas até 2020.

É a Raspadinha da Campanha fazendo
associados felizes!
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Novo ônibus reforça
atendimento da saúde
Foi entregue na manhã da

segunda-feira, 20 de agosto, mais um
veículo para o atendimento a saúde.

 As chaves do ônibus. 0 km, com 41
lugares equipado com banheiro, e
adaptado para pessoas com
deficiência, foi entregue a prefeita
Marlene Revers e ao secretário de
Saúde Edimir Kozak em frente a
prefeitura.

“Este novo ônibus irá melhorar
significativamente as demandas e dar
ainda mais comodidade aos usuários
da saúde”, destacou o secretário
Kozak.

A prefeita lembrou que o novo
ônibus “vai proporcionar um maior

conforto, para podermos oferecer o
atendimento adequado a todos”. A
prefeita disse ser a saúde o setor de
maior preocupação de sua
administração. “A gente sabe que
precisamos cada dia melhorar mais,
e estamos “correndo atrás”, buscando
mais equipamentos e recursos para
todos os setores ligados a saúde”.
Revers aproveitou para destacar
também o trabalho do Samu. “Sempre
deixamos em dia os pagamentos deste
consórcio pela grande importância.
oferecendo inclusive apoio aéreo aos
doentes”. Para finalizar a prefeita
também ressaltou sobre os
medicamentos da farmácia básica.
“Alguns medicamentos vem do
governo federal, mas a grande maioria
é pago pela prefeitura e tudo isso é
oferecido a população a custo zero,
estamos empenhados para cada vez
mais melhorar o trabalho a nossa
população” completou. O Ônibus foi
adquirido no valor aproximado de 465
mil reais.

Concurso de Oratória
movimentou final de semana

Com amplo apoio da comunidade
e ótima participação de candidatos o
Concurso de Oratória promovido pelo
Conselho do Jovem Empresário de
Quedas do Iguaçu (Conjovem), órgão
ligado a Associação Comercial

Empresarial de Quedas do Iguaçu
(Aciqi) movimentou o Centro Cultural,
na noite de sexta-feira, 31, e na tarde

e noite de sábado, 1º.
 O concurso reuniu alunos de

diversas escolas do município e levou
para o palco temas de destaque na
sociedade brasileira como Corrupção
e profissões do futuro, não se
esquecendo dos valores locais.

O concurso foi dividido em três
categorias em duas delas uma escola
do interior a Colégio Estadual
Lageado Bonito conquistou a

primeira colocação, outra instituição
que se destacou foi a Escola Castro
Alves, com um primeiro lugar, três
segundo e uma terceira colocação. O
Colégio Anchieta e o IFPR ficaram
entre as três primeiras mais bem
classificadas oratórias.

Numa abordagem genial os
jovens demonstraram talento em falar
o que pensam e como vivem em nossa
comunidade. Em outras horas
mostrando senso crítico e visão
política. Confira os vencedores.

Categoria 01 - tema: Minha
Cidade, meu Orgulho

1º LUGAR - MARIA EDUARDA
BARBOSA SPACKI - Col. Est. Castro
Alves

2º LUGAR - MARIA LUIZA
PAGNUSSAT - Col. Est. Castro Alves

3º LUGAR - ANA LUÍSA DA
SILVA KOVALESKI - Col. Est. José de
Anchieta

Categoria 02- tema: Profissões do
futuro.

1º LUGAR - MARIANE
KOLAKOVSKI - Col. Est. Lageado
Bonito

2º LUGAR - ANA CARLA
KONOROVSKI - Col. Est. Castro
Alves

3º LUGAR - EMERSON VIANA
JÚNIOR - Col. Est. Castro Alves

Categoria 03- tema: O que eu
tenho a ver com a corrupção?

1º LUGAR - ANDERSON FELIPE
REOLON - Col. Est Lageado Bonito

2º LUGAR - THAÍS SÚTIL
RODRIGUES - Col. Est. Castro Alves

3º LUGAR - RODRIGO MATANA
- IFPR

Campanha para reciclagem é
lançada com mascote e tema

“Ter uma cidade limpa depende
de nós”, esse é o tema da campanha
que  teve início na noite de quinta-feira,
30, no Centro de Cultura, a Campanha
“Eu Reciclo”, encabeçada pela
prefeitura municipal em conjunto com
a Secretaria de Agricultura e Meio
Ambiente.

Na oportunidade foi exibido
vídeo institucional sobre a
importância do Programa de Coleta
Seletiva. Também foi distribuído
panfleto com dicas para reciclar, as
diferenças entre resíduos e rejeitos
nele um mapa com os dias em que os
caminhões da coleta estarão
passando em todos os bairros do
município.

Foi apresentada também a
comunidade a Recicléia, personagem
criada por alunos do 4º ano da Escola
Rural Municipal Janete dos Santos do
Assentamento Celso Furtado.

Na abertura oficial o secretário
de administração, Vitório Revers,
representanteda prefeita Marlene,
ausente por força maior (falecimento
de seu irmão), disse que a atual
administração fará, o que chamou de
“modelo de aterro sanitário”.

Vitório se lembrou do antigo
“lixão”,há mais de doze anos na sua
administração, localizado próximada
delegacia de polícia, no final da Rua
Carvalho. “Naquele tempo lançamos

a campanha Separe o Lixo para tentar
conscientizar a população, e hoje
vemos a importância disso”. Para Ele,
todos vão ganhar com destino
corretodos resíduos tanto a
população como também os
catadores.

O secretário Ladislau Stachelski
lembrou que a preservação do meio
ambiente começa com “atitudes
simples diárias”. “As vantagens da
separação do lixo doméstico ficam
cada vez mais evidentes e a reciclagem
economiza recursos naturais”. Laulau
(como é conhecido) ressaltou ser
“esse apenas o começo e a campanha
não terá fim”. Após os
pronunciamentos foi apresentada a

peça teatral Alice no País do
Lixo, desenvolvida pela
professora Tatiana Paula
Macagnan com seus alunos.

Espigão lança
campanha “Recicla
Espigão”

Espigão também
estará lançando a
campanha “Recicla
Espigão”, no Programa
Municipal de Coleta
Seletiva. Será dia 11 de
setembro no Centro

Comunitário ao lado da Igreja Matriz.
Na oportunidade também haverá
apresentação teatral sobre o assunto,
distribuição de panfletos e vídeo
sobre os resíduos sólidos e líquidos.

Segundo Tatiane Negoceki “a
intenção é atingir toda a população
com informações básicas sobre como
reciclar, e as crianças irão levar essa
mensagem para seus pais”.

Em Espigão Alto já existe
Associação de Catadores de Materiais
Recicláveis e estão sendo distribuídos:
adesivos, lixeiras para automóveis,
cartilhas de treinamento para
monitores ambientais e adesivos
sobre o tema da campanha.

Desfile Cívico da
Independência será temático

A atual administração resgatou
o desfile cívico de 7 de setembro, e o
deste ano será temático. E o assunto
envolve uma das maiores
preocupações do mundo moderno a
“Reciclagem do Lixo”.

O intuito é conscientizar a
população sobre a importância do
lixo reciclado.

A trajetória do desfile obedecerá
a ordem da Rua Juazeiro, iniciando no
cruzamento da Palmeiras até a
jacarandá. Como de costume as
empresas que vão desfilar mandam
histórico a Secretaria de Educação
que posteriormente será apresentado
quando a mesma passar no palco
principal de frente a Praça Pedro A.
Giraldi.

Segundo a nota emitida pela
prefeita Marlene Revers “o Desfile
Cívico de 7 de setembro faz parte da

nossa cultura, da nossa história,
comemorando nossa independência e
a nossa soberania”.

A também tradicional Fanfarra já
está ensaiando e o desfile está
programado para começar as 8h30 da
manhã.

Espigão fará desfile no dia 6
O município de Espigão Alto do

Iguaçu a exemplo do ano passado fará
seu desfile cívico na quinta-feira, 6.
Estão confirmadas cinco escolas,
Centro de Educação Infantil, órgãos
da administração, Brigadistas entre
outras ações.

O desfile promovido pela
secretaria de educação terá ainda
apresentação artística do programa
União Faz a Vida da Cooperativa
Sicredi. No total segundo informações
colhidas junto a secretaria serão de
17 a 18 pelotões.
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Quedas será sede do Jarcan’s 2019
Os Jogos Abertos da

Cantuquiriguaçu (Jarcan’s) começam

na próxima quinta-feira, 6, em
Laranjeiras do Sul, e no congresso

técnico foi confirmada Quedas do
Iguaçu para sede dos jogos em 2019.

O congresso técnico que definiu
os grupos dos 26º Jogos Abertos da
Cantuquiriqguaçu -Jarcan’s 2018,
considerado como a maior competição
de jogos coletivos do interior do
Paraná, serão disputados em dois
finais de semana do mês de setembro,
(06 até 09 e 14 a 16) em Laranjeiras
do Sul.

Segundo os organizadores,
nesta edição haverá a participação de
mais de quatro mil atletas que
disputarão 23 modalidades esportivas.

Na edição anterior em 2017,
Pinhão acabou como campeão geral
mas nesta edição não irá participar
de pelo menos três modalidades
diminuindo assim sua possibilidade
de bicampeonato.

Quedas do Iguaçu anunciada
como sede dos jogos no ano que vem,
só não terá representante no
Basquete Feminino e Bolão e levará
mais de 150 atletas a competição.

O coordenador de esportes da
prefeitura João Rafael, lamentou a não
presença do bolão, onde poucos
municípios aderiram a modalidade.
“Se tivéssemos uma equipe apenas
para participar, já pontuaria e ajudaria
no geral”. O coordenador garantiu a
presença de todas as modalidades
jogando em casa em 2019.

BAIXAS:
Os únicos municípios que não

irão participar da competição serão
Saudade Iguaçu e Três Barras do
Paraná. A abertura oficial será no
ginásio Laranjão, dia 6 de setembro.

Campeonato Municipal de
Futsal começa dia 18

O Campeonato Municipal de
Futsal Masculino e Feminino livre,
promovido pela prefeitura, através da

secretaria de esportes começará no
dia 18 de setembro. Estão confirmadas
para a competição 22 equipes, e os
campeões receberão como premiação
troféus e medalhas.                        

“A nossa expectativa é dar

entretenimentos a comunidade e o
esporte é uma ótima opção”, disse o
professor e coordenador da

Secretaria de Esportes, João Rafael.
“Este campeonato promete
movimentar o meio esportivo”. Os
jogos serão realizados no ginásio de
esportes Tarumã.

Municipal de Futebol terá rodadas
decisivas em setembro

O Campeonato Municipal de
futebol chega a sua reta decisiva no
mês de setembro, com programação
até 14 de outubro quando estão
programadas as finais. Uma delas já
está definida na categoria máster entre
Águia Max Dem e Master Quedas. A
final livre ainda está marcada para a
mesma data. Confira os jogos:

23/09 – 14h00 TRS/Planalto x Liga
Camponesa

                16h00 Águia Max x Campo
Novo
30/09- 14h00 – Águia Max x Liga
Camponesa
               16h00 – TRS/Planalto x
Campo Novo
P. S. - O jogo entre Liga Camponesa x
Pindorama (cancelado) será realizado
depois de 30 de setembro. Todos os
jogos terão como local o Campo da
Pindorama.
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