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As Centrais Sindicais
estiveram em reunião dia 14
na Sede da NCST/PR, a fim
de definir estratégias de ação
para as Conferências Macro-
rregionais de Emprego e
Trabalho Decente, a serem
realizadas nas regiões Norte,
Noroeste, Centro Sul e
Litoral-Região metropolita-
na de Curitiba. Nesta reunião
também foi feita analise dos
encontros Macrorregionais
das regiões Sudoeste (Pato
Branco) e oeste (Cascavel),

A sede campestre do
Sintracom-Londrina esteve
repleta de crianças. Mais uma
vez a entidade promoveu a
tradicional festa das crianças,
evento que acontece todos os
anos no dia 12 de outubro,
Crianças e adultos se
misturaram em um dia de
muita alegria. Aproveitando o
momento festivo trazemos
algumas imagens do
ARRAIÁ DO SINTRACOM
e também do FESTIVAL
DESPERTANDO
TALENTOS, ressaltando que
todos eventos tem a
participação mássica dos
trabalhadores associados. No
arraiá não faltaram as
tradicionais comidas, forró e
um belíssimo show
pirotécnico.

Quanto ao festival além
de todo envolvimento da
direção do Sintracom e de
seus associados, ainda saiu o
representante da entidade
para o II FETRAFEST –
Festival Esportivo e Cultural
da FETRACONSPAR.

Confira alguns momentos
das festividades e veja que
cada ano que passa as
comemorações ficam
melhores.

Reunião das Centrais Sindicais sobre
as Conferências Macrorregionais de

Emprego e Trabalho Decente

Presidente da NCST/PR em reunião na sede da entidade

bem como, discussão sobre os eixos
temáticos (grupos de trabalho).

Estiveram presentes os senhores
Denílson Pestana da Costa, presidente
da NCST/PR e Sintracom-Londrina,
José Alexandre dos Santos (CUT/PR),
Sandro Lunard (UFPR), Sandro Silva
(Dieese), Robson Jamaica (FETIM -
Força), Elizeu de O. Freitas (UGT/PR)

e as senhoras Silvia Vicente Macedo
(CGTB) e Maria de Fátima de Azevedo
Ferreira (CTB).

Outras conferencias estão sendo
realizadas no estado do Paraná, dia 20
de outubro na cidade de Maringá, dia
21 em Londrina e também no dia 27 de
outubro em Curitiba e no dia 28 em
Ponta Grossa.

Muita alegria nos eventos
promovidos pelo Sintracom-Londrina

SINTRACOM - LONDRINA

Festa das Crianças na sede do Sintracom-Londrina

Festa Junina “Arráia do Sintracom”

Festival
Despertando
Talentos

Sintracom - a
cada ano

melhor

Brasileirão 2011 - Classificação e Próximos Jogos

Prefeitura, Defesa Civil e SAMAE trabalham para
consertar estragos causados pela chuva em Ibiporã

As fortes chuvas que caíram na
região no sábado, dia 15/10,
causaram alagamentos em
Ibiporã, queda de árvores e

muros, deslocamento de terras
e uma ponte foi interditada

na área rural
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S int racom -  Londr ina  em Ação
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Bruno Santa Rosa, Paulo Pissoloto e A. A. Sertanópolis apresentam:

 O ator e diretor Vitor Branco já conhecido de
novelas e atualmente pela sua atuação na “Praça
é Nossa” também já teve sua fase de procurar
uma namorada pela internet. “Há uns dez anos
me vi solteiro novamente e saí à procura de alguém
pela internet. Conversei com algumas pessoas,
fui a encontros e, em contato com isso tudo, vi
que dava para sair uma comédia sobre esse tema”,
diz ele que assina o texto do espetáculo “Procura-
se mulher perfeita.com”.

Branco encarna o personagem inspirado em
sua própria experiência para abordar de forma
leve um tema que quase todo mundo que usa a
rede conhece. “Não há como ignorar a influência
do mundo virtual na vida das pessoas nos últimos
tempos, e a peça fala sobre isso, a comodidade de
buscar alguém por sites de relacionamentos e a
necessidade do ser humano de sempre ter outra
pessoa ao lado”, explica.

A trama da peça se inicia quando um recém-
separado quarentão é convencido por um amigo
mais jovem e moderninho a procurar uma nova
namorada em sites de relacionamento e acaba se
envolvendo em episódios inusitados. A cada novo
encontro, o personagem se depara com traços
peculiares da personalidade de cada uma.

Pelo texto de Branco desfilam mulheres
estereotipadas (a certinha, a interesseira, a religiosa,
a neurótica, entre outras) que se escondem atrás
do computador e só se revelam como realmente
são nos encontros. “Eu mesmo tive problemas
,as pessoas mentiam e ainda mentem muito na
internet. Mandam fotos manipuladas ou que não
são delas mesmas, inventam uma vida. É comum
também as pessoas sofrerem golpes”, confidencia

o ator. Em determinado momento do espetáculo,
o quarentão interpretado por Branco se vê
envolvido com uma mulher interessada apenas
no dinheiro que ele pode ter.

O espetáculo estará em cartaz em Ibiporã no
Cine Teatro Padre José Zanelli, sábado, 29 de
outubro às 21 horas com ingressos a venda no
local e na Padaria Pandelli por R$ 10,00 meia,
R$ 15,00 antecipado e R$ 30,00 inteira na hora.

Peça “Procura-se mulher perfeita.com”
Sertanópolis em Destaque na Gazeta

Vereador Bruno Santa Rosa
não  para de percorrer a
cidade visitando obras e

solicitando melhorias
para a comunidade

Página 06

A Fifa anunciou nesta quinta-feira (20/10), em
sua sede em Zurique, o calendário da Copa do
Mundo de 2014. São Paulo, que não sediará jogos
da Copa das Confederações, receberá a partida
de abertura do Mundial, envolvendo a seleção
brasileira, no dia 12 de junho, no futuro estádio do
Corinthians, o Itaquerão

O local ainda será palco da semifinal. São Paulo
sediará também o Congresso da Fifa. A partida fi-
nal será disputada no Maracanã, Rio de Janeiro.

O Corinthians e a construtora Odebrecht contam
com incentivos públicos para realizar a obra: R$
420 milhões em isenção fiscal, R$ 400 milhões de
financiamento do BNDES e R$ 70 milhões do
Governo do Estado de São Paulo.

A diretoria do clube acredita que o Itaquerão
ficará pronto até setembro de 2013. A capacidade
da arena será de 68 mil pessoas.

A Arena da Baixada, em Curitiba, terá apenas
quatro jogos da primeira fase.            (Fonte: Agência Londrix)

Itaquerão vai sediar abertura
da Copa de 2014 no Brasil
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In Natura –  Produtos Naturais
 Ervas Medicinais - Fitoterápicos

Suplementos Alimentares - Cereais a Granel
Mel e Derivados - Grãos e Granolas
  Sucos e chás - Cosmética Natural

Fone: (43) 3158 1666
Rua Primeiro de Maio esquina com Av. Souza Naves
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Espetinho de  Lombo
com Manga, Cogumelo

e Tomate

http://classigazeta.blogspot.com

Recomendado por Silvia Sabores!!!

Os sais minerais presentes na
alfafa fazem com que o

sangue se torne mais alcalino,
o que reduz os estados

alérgicos.
Limpa o sangue e ajuda a eliminar acumulações de gorduras em

articulações e tecidos musculares. Dissolve cálculos da vesícula e
ajuda à segregação de urina. É muito eficaz no tratamento de

doenças dos rins, bexiga e raquitismo.
 Encontrada sob a forma de chá.

Ingredientes

300 Grama(s) lombo suíno cortado em
cubos pequenos
1/2 Colher(es) de chá sal
1 Pitada(s) pimenta-do-reino
1 Colher(es) de chá óleo
200 Grama(s) cogumelo-paris fervido
em água e sal e escorrido
1/2 Unidade(s) manga Palmer média
cortada em cubos pequenos
6 Unidade(s) tomates-cereja cortados em
rodelas médias
1 Xícara(s) suco de laranja
1/2 Colher(es) de chá curry
1 Xícara(s) maionese
A gosto Para prender: palitos de madeira

Modo de Preparo

Em uma tigela média, coloque a carne,
o sal e a pimenta-do- reino. Misture e
reserve.
Em uma panela média, aqueça o óleo
em fogo médio, junte a carne e refogue,
mexendo de vez em quando, por 5
minutos ou até dourar e ficar macia.
Reserve.
Nos palitos de madeira, monte os espetos
colocando um cubo de carne e um cubo
de manga. Em outro espeto, um cubo

de carne e um cogumelo e, no outro, um
cubo de carne e uma rodela de tomate-
cereja. Repita o mesmo até terminar a
carne, a manga, o cogumelo e o tomate-
cereja. Reserve.
Em uma panela média, coloque o suco
de laranja e o curry. Ferva em fogo médio
por 3 minutos. Acrescente a maionese e
misture até obter uma consistência
cremosa.
Divida o molho reservado entre 12
cumbucas pequenas (8 cm de diâmetro)
e em cada uma, coloque alguns espetos
variados. Sirva em seguida.
    ++++++++++++++++++++++++
VARIAÇÃO: Se preferir, substitua o
tomate-cereja por um cubo pequeno de
tomate italiano.
    ++++++++++++++++++++++++
DICA: Curry é uma especiaria de origem
indiana de cor amarela e com sabor
picante e exótico. Por este motivo, deve
ser utilizado em pequenas porções. É
muito utilizado para temperar risotos,
aves, molhos e carnes brancas em geral.

Cerveja Brahma lata 350ml —— R$ 1,39
Refrigerante Guratuba 2lt —— R$ 1,67

Carne Bovina Ponta de Peito kg —— R$ 5,67
Arroz Paris T-1 5kg —— R$ 4,97
Costela Bovina kg —— R$ 6,99

Pernil e Paleta Suina c/couro kg —— R$ 4,69
Fralda Descartavel Mili (Pac econ.) — R$ 15,99

Agua Sanitaria Q´Boa 1lt —— R$ 1,39
Leite Longa Vida Polly 1lt —— R$ 1,65

Ofertas  válidas até dia 23/10
 Estaremos aberto neste domingo dia 23/10 até às 13:00 hs

Almoço de Segunda a Sábado - 6ª Feira: Deliciosa Costela Assada a partir das 18hs
Rua Dolores Peralta, 116 -  Parque Valdemar Hauer - Londrina - Fone: 3324 9442

Próximo ao semáforo do Grêmio - Saída para Ibiporã

JEB´S
Av. Souza Naves, 50

Fone: 3258 1939

sports

O escritor ibiporaense Rogério
Germani, premiado em diversos
concursos literários pelo país, acaba de
disponibilizar mais uma obra de sua autoria
para venda através do site Clube dos
Autores, o livro “Poemas para Viagem”.

Poeta e ex-produtor do jornal Espaço
Cultural, Rogério aderiu à nova onda de
impressão sob demanda, onde apenas os
livros comprados são impressos, que está
fazendo muito sucesso  atualmente. O site
Clube dos Autores também disponibiliza
todas as obras em versão Ebook por um
preço bastante atraente.

O escritor já possui cinco livros para
venda através da internet e muitos outros,
frutos de seu romantismo, criatividade e
análise crítica, ainda devem vir por aí.

Confira a apresentação de seu mais
recente lançamento feita por ninguém
mais ninguém menos que um dos maiores
artistas plásticos e sacros do Brasil:

“Viajar, conhecer pessoas, lugares e
sensações ou simplesmente revisitá-los, é
um dos maiores alentos à alma. Em seu
livro, Poemas para viagem, Rogério
Germani nos conduz com maestria a um
maravilhoso universo poético.

Encontramos em seus versos, além de
imagens que parecem cristais forjados nos
sonhos- por sua rara beleza- uma
sonoridade mágica, verdadeiro convite
musical a embalar nossa jornada por entre
seus deliciosos caminhos poéticos.

Rogério Germani lança novo livro

À margem da vida, nossos olhos
peregrinam em paisagens fortes, encorpadas
e, de leve, a brisa emanada do ritmo imposto
atinge nossos poros acesos.

De peito aberto, sem medos, embarco
neste livro e garanto-lhes: depois de lerem
Poemas para viagem, o mundo será lugar
pequeno.”                          (HENRIQUE ARAGÃO )

Para conhecer as obras de Rogério
Germani disponíveis para venda, acesse o
site www.clubedosautores.com.br, digite
o nome do autor e clique em Buscar. Para
adquirir seu mais recente lançamento
acesse: www.clubedosautores.com.br/book/
104444—Poemas_para_viagem

VENDE-SE
Casa no Conj. José Pires de Godoy.
Residência com sala, cozinha, 3
quartos (sendo uma suíte), 1 wc,
área de serviço e piscina. Ótima
localização (próximo ao Bola Brasil)
Contato: Neusa Sarabia - Fones:
(43) 8434-7100.

VENDE-SE
Duas casas em alvenaria no
mesmo terreno, sendo que a casa
do fundo é nova, pouco tempo que
foi construída. R$70.000,00. Aceito
carro de até R$20.000,00 como
parte do pagamento. Contato:
Eliane  - Fones: (43) 3258-6006.

PROCURA-SE
Casa para alugar. Com 3 quartos,
sala, cozinha, banheiro e garagem
(particular) valor até R$
500,00.Contato: Guilherme
Fones: (43) 8441-6846.

VENDE-SE
Loja de roupas Masculina e
Feminina, locazi na Av souza naves
centro de Ibiporã, com 12 araras
mais prateleiras, 2 balcões para
bejoux, 1 caixa, manequins, vitrine
e estoque. Contato: Agnes - Fones:
(43) 3258-2870.

VENDE-SE
Palio Fire 1.0 2002 com ar e trava
elétrica. R$14.000,00. Contato:
Leandro - Fones: (43) 8428-0887.

VENDE-SE
Corolla xli 03/04 preto, único dono,
rodas do seg, bancos de couro,
revisado, impecável. R$ 28.000,00.
Contato: Roberto - Fones: (43)
9106-9914.

VENDE-SE
Gol g3 2001, 4 portas cinza metálico,
valor R$13.500,00 aceita moto na
troca, ou financia-se 100%. Contato:
Marcos - (43) 8413-6261.

VENDE-SE
Santana, ano 86 na cor verde ótimo
estado. Contato pelo telefone: 8438-
6497. Adriano Canuto - Fone: (43)
8438-6497.

VENDE-SE.
CG/KS/125 02/03, único dono, doc
2011,manual, N.F, motor novo,
valor: R$2.800,00. Contato: João
Filhi - Fones: (43) 3258-5467.

VENDE-SE
POLO HATCH 1.6 completo +
couro, ano 2003, prata.
R$21.000,00. Contato: Mauro -
Fone: (43) 8429-5313.

VENDE-SE
Vendo Fusca 78, alternador,
remodelado para o Itamar,
Revisado, pneus bons, rodas de
liga, interna em perfeito estado.
Documentos Ok.  Valor R$4.000,00.
Contato: Rodrigo.

Reserve seu espaço publicitário
para a edição especial de
Aniversário de Ibiporã!!!

 Ligue: (43) 9135-4048 / 8405-1197

GAZETA INDEPENDENTE
- 5 ANOS COM VOCÊ -

ANUNCIE NO SITE
www. t u d o i b i p o r a . c o m . b r

VENDE-SE
Gol 89-1.6 gas, branco, 2º dona
com insufilme, rodas, trava, som,
valor - R$7.550,00. Contato: Sônia
- Fones: (43) 9917-1218.

VENDE-SE
Ou troca-se por camioneta
pequena. Um Gol, branco, ano 98,
bolinha. Contato: Osmar - Fones:
(43) 9161-9164.

VENDE-SE
Polo 1.6, hatch 2007 preto, placa
A, completo, excelente estado,
manual e nota fiscal, chave
reserva, R$29.500,00. Contato:
Roberto - Fones: (43) 9106-9914.

VENDE-SE
Gol 1.0 8V 2005/2005, prata, 4
portas, único dono, apenas
27.000km rodados, estepe sem
uso, manual e chave reserva,
relíquia. R$19.300,00.  Contato:
Roberto - Fone: (43) 9106-9914.

VENDE-SE
CBX 250 Twister 2007, preta,
muito conservada, único dono.
Aceito Biz. Contato: Eri - Fone:
(43) 9980-2320.

Ligue (43) 9135 4048 e Anuncie
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 Papo  G e r a l

Bruno Carraro
Jornalista e Repórter da Rádio Brasil Sul

Imposto para Saúde,
será que vai resolver?

Foi lançado durante o
Intercom 2011, em Recife,
o livro digital “Mídia
Sonora em 4 dimensões”,
organizado pelo professor
de Faculdade de Comuni-
cação (Famecos) da PUC-
RS, Luciano Klöckner e
pela professora do Centro
Universitário de Belo

Jornalista londrinense e Colunista
da Gazeta tem artigo publicado

em livro sobre o Rádio

Em entrevista ao jornal O Estado de
São Paulo, a ministra das Relações
Institucionais, Ideli Salvatti (PT),
admite que o governo ainda quer a
criação de um imposto para financiar
investimentos em saúde no País e
arrecadar mais R$ 45 bilhões por ano.
A expectativa do Palácio do Planalto é
que o tributo seja aprovado em 2012,
apesar das dificuldades previstas por
causa das eleições municipais.

O brasileiro já é o povo que mais
paga tributos no mundo, e tudo isso não
é suficiente para bancar a demanda em
saúde, educação e outros setores como
transporte, agora com a criação de um

imposto só para bancar os gastos da
saúde gera polêmica.

Engraçado que reduzir custos, como
os salários e os cartões corporativos,
ninguém quer ou lançar projetos para
isso, mas quando é de aumento de
salários para governantes, aumento de
vereadores e de tributos ai sim eles
(autoridades) aprovam facilmente e
querem com rapidez.

Eu não quero ser pessimista, mas eu
não acredito que esse novo tributo vá
‘melhorar a saúde do país’ que é o caos
completo, acredito sim que vai
continuar na mesma, o povo esperando
nas filas para conseguirem um péssimo
atendimento, com falta de leitos nos
hospitais e pagando mais um imposto.

E você acha que vai melhorar ou
prefere continuar pagando plano de
saúde mais os impostos?

“No mês de Outubro, a Escola Municipal
Rotary Club com a  parceria do Rotary Club de
Ibiporã desenvolveram a Campanha de doação
de brinquedos usados. Os brinquedos que
chegaram estavam em condições de uso, porém
seria necessária uma reforma. Foi ai que
associadas do Clube e  Senhoras da Associação
de Senhoras de Rotarianos entraram com o
trabalho de recuperar os brinquedos.

O objetivo desta atividade seria uma troca de
brinquedos usados entre os 320 alunos que a
escola atende. Às vezes o brinquedo que não é
mais interessante pra mim, outra criança
aproveitará muito para brincar. Esta atividade faz
parte do Projeto sobre sustentabilidade que o RC

de Ibiporã vem desenvolvendo juntamente com
a Escola Rotary Club de Ibiporã. Após a
recuperação dos brinquedos foi feito um
escambo dentro do Estabelecimento de Ensino
(troca de brinquedos sem utilizar recursos
financeiros).

A ideia fundamental da eficiência é realizar
o máximo utilizando o mínimo de recursos. Ou
seja, evitar o desperdício de tudo quanto você
utiliza pra realizar qualquer tarefa. Compreender
que cada um poderá ajudar na sustentabilidade
do planeta. É responsabilidade das gerações
presentes assegurarem às que virão o direito de
aproveitá-los igualmente.”
Ivonete Dias - Presidente do Rotary Club de Ibiporã

Rotar ianos em ação no munic ípio

Confira as obras em andamento no
município de Sertanópolis e de
onde vem os recursos para a
execução de cada uma delas

 - Reforma do Hospital São Lucas, onde estão sendo realizadas readequações
dos ambientes e melhorias nas instalações e pintura. Obra executada com
recursos próprios;

- Construção da Unidade Básica de Saúde,  obra de 241,36m², que esta sendo
executada na Rua Nicolau S. Vargas, Residencial Sanches, com recursos do
Fundo Nacional de Saúde e do Fundo Municipal de Saúde;

- Reforma do Ginásio de Esportes Teixerão, a obra consiste na substituição de
toda a cobertura, piso e instalações elétricas, adequação de acessibilidade e
pintura, executada com recursos do Ministério dos Esportes e recursos
próprios;

- Reforma e ampliação do Estádio Municipal Éxaro Menck, a obra consiste
na conclusão dos vestiários, construção de arquibancadas, executada com
recursos do Ministério dos Esportes e recursos próprios;

- Conclusão da Creche Mario Zaneta, localizada na Rua das Rosas, obra de
1.118,46m² de área construída, executada com recursos do Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação – FNDE e recursos próprios;

- Reforma da Capela Mortuária, a ser licitada no dia 27/10/2011, onde serão
feitas a troca de pisos, peças sanitárias, portas e pintura, obra executada com
recursos próprios;

- Academias ao Ar Livre, a ser licitada no dia 31/10/2011, onde serão
implantados aparelhos de ginásticas no Lago Tabocó, Praça do Paulo Gomes,
Jardim Santa Clara, Praça Antônio Moreira, Jardim Santa Mônica, Praça da
Bíblia, Jardim Amâncio Secco, obra realizada com recursos próprios;

- Ampliação da rede de esgoto no Jardim Amâncio Secco, execução de 4.000
metros de esgoto, pelo S.A.A.E., obra realizada com recursos próprios;

- Execução de pavimentação asfáltica no Residencial Junior Oporto, em fase
de licitação. Recursos do Ministério das Cidades e recursos próprios;

- Execução de pavimentação asfáltica no Jardim Paraíso, nas Ruas das Rosas
e Alberto Arrigo, em fase de licitação, recursos vindo através da Secretaria de
Desenvolvimento Urbano - Sedu, Governo do Estado do Paraná e recursos
próprios;

- Ampliação da rede de esgoto e construção de Estação elevatória, que
abrangerão, os Jardins Casagrande, Bela Vista, Joana Lopes Barbieri, Aurora
de Almeida Piedade, Residencial Sanches, Residencial Moinho Globo e
Conjunto Pedro Domingues Ortega, obra a ser executada com recursos da
Funasa e Recursos Próprios

Prefeitura, Defesa Civil e SAMAE trabalham
para consertar estragos causados pela chuva

As fortes chuvas que caíram na região no
sábado, dia 15/10, causaram alagamentos em
Ibiporã, queda de árvores e muros, deslo-
camento de terras e uma ponte foi interditada
na área rural. A chuva que caiu no dia foi
equivalente a quase todo o volume esperado
para o mês de Outubro, segundo o Simepar.

Imediatamente a Defesa Civil foi acionada,
reuniu o Corpo de Bombeiros, voluntários,
servidores municipais e autoridades e
começaram a percorrer os locais atingidos
para tomar as providências necessárias. À
medida que eram verificados os estragos, as
equipes e máquinas da Prefeitura iam sendo
deslocadas para remover a terra, galhos ou
obstáculos causados pela enxurrada.

Uma família que teve a casa interditada
pela Defesa Civil na Rua Boa Esperança, na
Vila Esperança, foi removida por segurança
para o CEMIC Ambiental, para onde também
foram levados os seus pertences e móveis.
Para viabilizar a mudança da família, a
Prefeitura deslocou um caminhão do SAMAE.

 Alguns dos espaços municipais atingidos
foram o CAIC, onde a água rompeu o muro e
inundou todo o pátio e a área interna; a Creche
Modelo, a Creche Pró-Infância, o Centro
Poliesportivo Carecão e o Cemitério.

PONTES ATINGIDAS - Nos bairros, foram
registrados vários pontos de alagamento, pois
córregos transbordaram. A situação mais crítica
foi na ponte sobre o Ribeirão Lindóia, na área
rural, próxima ao Contorno Norte. A força das
águas levou embora a cabeceira da ponte e a
Estrada do Guarani está bloqueada. Os
agricultores estão tendo que dar a volta pela
PR-090 para chegar à cidade. A Prefeitura terá
que fazer a reconstrução do trecho e uma nova
terraple-nagem até a ponte de concreto, que
resistiu à correnteza.

No Conjunto Pedro Splendor, o Ribeirão
Lindóia, que fica 15 metros abaixo das casas,
por pouco não atingiu a última rua do bairro.
No local, uma pequena estação do SAMAE
foi atingida, inundando a casa de máquinas.
Outra ponte atingida foi a que dá acesso ao
reservatório do Aqüífero Guarani, onde parte
do barranco foi levado pela água. Nos fundos
do Cemitério São Lucas a terra cedeu e
invadiu a Rua das Araucárias.Houve
problemas também na ponte que dá acesso
ao Clube de Campo do Café.

Durante toda esta semana a Secretaria
de Obras do Município está trabalhando para
a reconstrução nos locais atingidos.

Fonte: Jaime Kaster - Prefeitura de Ibiporã

A 7ª edição do Festival Estudantil
de Teatro de Ibiporã (Festibi) teve
início no último sábado. Diariamente
estão sendo apresentadas peças dos
alunos das escolas de Ibiporã no Cine
Teatro Pe. José Zanelli, às 14h e às
19h. Os espetáculos são abertos ao
público. Prestigie!!!

Atenção: em virtude do Festibi, não
haverá exibição de filmes no Cine

Teatro até dia 25/10.

PRÓXIMOS COLÉGIOS JÁ
MARCADOS:

Sexta - Dia 21 - Colégio SESI –
grupo Crazy Family - peça:

“Família Maluka” - às 14h e 19h
Sábado - Dia 22 - Colégio Estadual
Unidade Pólo – grupo Alvará de
Loucura  - peça: “A descoberta”

 - às 14h e 19h
Domingo - Dia 23 - Espaço Vida –
grupo Metanóia - peça: “Coração

de Madeira” - às 14h e 19h
Segunda - Dia 24 - Encerramento -

Trupe Tangará - peça:
“Fuzarka”, às 20h

Terça - Dia 25 - Premiação
- às 19 horas

Mais informações na Fundação
Cultural pelo fone (43) 3178-0215.

Horizonte, Nair Prata.
A obra é formada por textos da Rede Alcar

(Associação Brasileira de Pesquisadores de História da
Mídia). O e-book conta com a colaboração de diversos
profissionais da área do Radiojornalismo brasileiro e
aborda os seguintes temas: Ouvintes e falantes; Memória
e política; Programas de rádio e Tecnologia e futuro.

Dentre as peças que formam a compilação das
melhores pesquisas, foi selecionado o artigo do jornalista
londrinense Guilherme Lima, Coordenador de Esportes
da Rádio Brasil Sul, entitulado “Da emoção à descrição
– a história da narração esportiva no rádio”.

O professor de Radiojornalismo da UEL Emerson
Dias, foi o supervisor do artigo, que foi apresentado
à Disciplina de Oficina de Radiojornalismo da UEL
e foi, de maneira mais ampla, apresentado como
Trabalho de Conclusão de Curso por parte de
Guilherme Lima, com a orientação do professor
Miguel Contani, coroado com nota máxima no Curso
de Jornalismo da UEL.

Para conferir o livro digital, basta acessar:http://
ebooks.pucrs.br/edipucrs/midiasonoraII.pdf

Confira as próximas
apresentações do Festibi

S e r t a n ó p o l i s  e m  D e s t a q u e

O nosso desafio é
continuar resolvendo o

seu problema
R u a  7  d e  S e t e m b r o ,  8 9

Fones: (43) 3232-2252 e
       (43) 3232-4707

B R E V E  E M
S E R T A N Ó P O L I S

A B  P e ç a s  e
Implementos Agricolas

Peça qualquer peças que a AB Peças tem e tem
as melhores opções para você. Peças para
colheitadeiras New Holand e S L C/John Deer,
tratores Massey Ferguson, Valmet e Ford

Matriz: Av. 6 de Junho, 970, Centro -
Sertanópolis - PR  Fone: (43) 3232-2223

Filial: Rua 7, 800 - Primeiro de Maio
Site: www.abpecas.com.br

Vereador Bruno Santa Rosa não para de
percorrer a cidade visitando obras e

solicitando melhorias para a comunidade

Vereador Bruno Santa
Rosa e secretário de

esportes Milton Preto
acompanham obra do
Estádio Éxaro Menck,

onde esta sendo
investidos R$

260,000,00 verba do
deputado Aléx

Canziani.

Vereador Bruno Santa
Rosa confere de perto a
reta final da construção da
super creche, verba
liberada pelo deputado
Alex Canziani no valor de
R$ 1.250.000,00.

Depois de um longo
tempo de espera a rede de

esgoto chega no Jardim
Amancio Secco. Bruno

Santa Rosa acompanha
de perto, empenhado

para que no menor tempo
possível seja realizada a

rede esgoto em
todo Jardim.

Solicitação do Vereador
Bruno Santa Rosa é
atendida, terreno é
limpo. Agora resta saber
se as indicações do
Vereador da construção
de um campo de futebol
e uma academia ao ar
livre serão atendidas.
Mais do que nunca Santa
Rosa se compromete com
a população.

Bobcat – Aquisição
do SAAE faz com

que a realização de
obras de rede de

esgoto seja
executada em
menor tempo

Veja  a lguns lugares  v is i tados  pelo  vereador
e o  resultado do seu trabalho
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No sábado (08) o fotógrafo Victor Lopes
fez a cobertura da tradicional festa dos
cursos de Agronomia e Zootecnia da UEL
– Agrozoo – que reuniu gente bonita e
festeira na Chácara Lima, em Londrina. As
atrações da festa foram Tonny & Rennan,
Diego & Diogo, Grupo Sem Jeito e DJ Rato.

O Centro Municipal de Educação
Infantil Bárbara Machado reuniu
professores, pais, alunos e a
comunidade do Jardim San Rafael
em sua 1ª Festa da Primavera,
realizada na tarde do sábado (08).
O evento teve o objetivo de arrecadar
dinheiro para projetos da instituição.

C.M.E.I. Bárbara Machado
realiza 1ª Festa da Primavera

Mais uma edição da
Agrozoo é um sucesso

Irmãos Giovani Macedo e Junior
comemoram aniversário juntos

A  comemoração foi realizada na Chácara Ribeiro
e reuniu familiares e amigos do aniversariante,
que cantaram muitas modas sertanejas e se

deliciaram com um delicioso churrasco.

Na sexta (07) os flashes e olhares foram voltados
para o enlace matrimonial de Josué Pacheco da
Silva e Camila Casagrande, que realizaram a união
no salão social do Bola Brasil Futebol e Eventos,
em uma belíssima e aconchegante festa.

Inauguração da churrasqueira
do Bar do Beto.com

No sábado (08) foi a vez dos clientes do bar
Beto.com se reunirem para inaugurar uma
churrasqueira no local. Agora os
frequentadores têm uma nova opção de
entretenimento, além do chopp com os amigos
e a exibição dos jogos de futebol na TV.

Também na noite do sábado (1°), os
ibiporaenses prestigiaram o Jantar Árabe,
promovido pela Associação de Proteção à
Maternidade, Infância e Família de Ibiporã
(APMIF) e apoiado pela Secretaria Municipal de
Cultura e Turismo. As comidas e as vestimentas
típicas, como turbantes, ajudaram a abrilhantar
ainda mais o evento. As fotos foram gentilmente
cedidas por Maurício Zubinski, do Núcleo de
Comunicação da Prefeitura de Ibiporã.

Também no sábado (08), os irmãos Giovani e
Junior Macedo celebraram seus respectivos
aniversários ao lado de amigos e familiares

na Chacará Itú, em Ibiporã.

1° Encontro do T rilheiros de Ibiporã reúne motociclist as da região
Os motociclistas andaram por trilhas da região da Estrada do Limoeiro, no dia 1° de
outubro. Eles enfrentam terrenos íngremes e lamacentos em busca de adrenalina.

 A aventura é, também, ecológica, já que os motociclistas não se esquecem de levar
consigo sacolas plásticas para não deixarem lixo espalhado no caminho. Ao fim do

passeio, os amigos se reúnem, por tradição, no Pesque-Pague Canaã.

Antonio Marcos Mazzocatto
comemora mais um ano de vida

Durante a noite de sábado (1°) foi a vez do sertanejo universitário de Michel Teló e da
dupla João Bosco & Vinícius agitar o público de toda a região. O mega show foi
promovido no Centro de Eventos de Londrina pela empresa LG – Produções.

Josué Pacheco e Camila
Casagrande trocam alianças

Jantar Árabe encanta ibiporaenses

João Bosco & V inícius e Michel T eló agit am multidão em Londrina

O Portal Tudo Ibiporã agradece a todos os parceiros
que colaboram com as coberturas fotográficas dos
eventos: Shineray Motos, Loja Forli, Wagner A. de

Oliveira – Corretor Imobiliário, Bar Beto.com, Loja Lô,
Zezinho Pinturas, RG Esquadrias, Madeireira Las
Vegas, Consiga – Assessoria Contábil, Jerrão Auto

Elétrica, WS Auto Serviço, Trilheiros de Ibiporã, M.A. –
Jardim, Construtora e Empreiteira, Vidraçaria

VidrosCarmo, Carlos Alberto Rodrigues – Advogado,
Motel Monte Carlo, Vécio Lúcio – Assessoria
Imobiliária, Thiemy Fashion e Musical.com.

GUILHERME LIMA
Comentarista e Repórter

 da Rádio BrasilSul

Papo de Esporte

Dezembro vai dizer

O Campeonato Brasileiro de futebol
estaria nivelado por baixo? Creio que não. O
futebol, de um modo geral, está nivelado.
Tirando o Barcelona e mais uns quatro ou
cinco no mundo que realmente fazem a
diferença, não existe mais hegemonia nem
super times. Desse modo, o campeonato fica
mais atraente devido ao equilíbrio e nenhum
time desgarra dos demais na ponta da
competição.

Cada time teve seu momento de
liderança ou de seqüência positiva de
resultados, contudo, ninguém empolgou ou
convenceu. A regularidade será o diferencial
e aí entra o fator elenco. São Paulo com Luiz
Fabiano e Corinthians com Adriano tem
cartas nas mangas que deverão fazer a
diferença na reta final. Para bem ou para
mal. Quem garante que eles voltarão a ser
“infalíveis”? Quem garante que serão
apostas fracassadas? A conferir.

O Vasco, na teoria, é o time com menor
responsabilidade porque já tem vaga na
Libertadores 2012. Tem Juninho, Felipe e

sobretudo Diego Souza que fazem a
diferença. O fator Ricardo Gomes injetou
ânimo e disposição na equipe, todavia, a
tabela conclusiva do certame é ingrata e o
Vasco só vai pegar pedreiras. Se souber
administra-las será o campeão. Caso
contrário vai despencar.

Sem muito alarde, o Botafogo chegou.
Caio Junior (quem diria!) faz ótimo trabalho
a frente da equipe, porém, com poucas
opções de banco, acredito que o Fogão vai
se contentar com a Libertadores. Mas se
ninguém se machucar pode levar a taça. A
briga pelo caneco ainda agrega Flamengo e
Fluminense, que estão a espera de milagres e
o Internacional, que tem bom elenco. Sete
times na luta. Os demais, no máximo, vão
sonhar com a vaga na Libertadores.

Outra briga imprevisível está em duas
vagas do rebaixamento. Avaí e América
Mineiro vão jogar a Série B em 2012.
Atlético-PR, Atlético-MG, Ceará, Bahia e os
decepcionantes Grêmio e Cruzeiro, dois
times favoritos no início, estão ameaçados
pelo fantasma da queda. Os demais times
vão se contentar, como premio de
consolação, com a vaga na Sulamericana.
Mesmo com alguns jogos feios, o equilíbrio
é o resumo do Brasileirão. Campeão
imprevisível. Quem ganha com isso é o
próprio campeonato. O Desfecho será
mesmo só na última rodada (aquela
recheada de clássicos) no dia quatro de
dezembro.

No dia 18 de Outubro o Rafael completou 38 anos de Farmácia.Muito feliz pelas
conquistas nestas quase 4 décadas lembra de quando começou na Farmácia do Olemário
e dos anos trabalhados com o Senhor Celso e com toda a Família Rossi. Montou sua
primeira empresa, a Farmácia Rodoviária, anos depois fundou a Farmácia Comunitária
do Jardim San Rafael sendo esta a primeira Farmácia Comunitária do Brasil, sua
iniciativa rendeu um convite para estar com o então Presidente Lula. Sempre faz questão
de dizer que gosta de estar no meio do povo e servir a comunidade.

Atualmente é proprietário da Farmácia Comunidade onde trabalha ao lado de
sua esposa Natalia e ainda é suplente de vereador e um grande líder na cidade.
Parabéns Rafael!!!

Pamela Karoline é mais
uma bela modelo clickada
pelas lentes de Gil Pascueto

Rafael e esposa Natália antendendo uma cliente
e Rafael no interior de sua Farmácia.

Quem troca de
idade dia 25 é
Emerson
Anacleto,
cinegrafista do
Canal 21, que
recebe as
homenagens dos
colegas de
trabalho e de toda
comunidade de
Jataizinho

Aline Fulan comemorou mais um
ano de vida dia 04 de Outubro,

recebendo os votos de muitas
felicidades das amigas da Confecções

São Jorge e A Favorita Modas

O escritor ibiporaense
Rogério Germani, a
direita na foto, celebra
mais uma primavera no
dia 25 de Outubro e
recebe uma homenagem
de seus amigos, família e
leitores! Parabéns!


