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Jogadores são expostos à
contusões pelo fato de estarem
sempre na pressão por resul-
tados e alto nível de competi-
tividade. Precaução nas divi-
didas, alongamento e cuidados
com alimentação, podem
prevenir.

Com o aumento de
competitividade e profis-
sionalismo no Futsal o número
de entorses, contusões e dividas
aumentaram bastante. É o que
foi recém divulgado pela CBF
(Confederação Brasileira de
Futsal) que registrou ao menos
um problema com atleta por
partida ocorrida na Liga.

O campeonato tem 20 times
e a disputa pela parte de cima
da tabela é intensa. Segundo o
jogador Gerson Nylander do
Colégio Londrinense São Paulo,
não tem como tirar o pé em uma
dividida com medo de se
machucar. No calor da partida e
na busca do resultado o jogador
precisa dar tudo de si e se
entregar verdadeiramente, não
se preocupando com o que
pode acontecer la na frente.

Atlantico Erechim, é o atual
campeão gaucho de futsal,
venceu o certame em cima do
forte Carlos Barbosa que é o
atual campeão da Copa
Libertadores da América e com
isso representará o Brasil no
mundial da categoria mês que
vem. O principal jogador do

Partidas e nível alto de competições desgastam
e aumentam risco de lesão em atletas

Zico em ação pelo Campeonato Gaúcho

Atlântico é Zico, de apenas 21
anos e com um futuro promissor.
Ele é presença constante nas
convocações mas sofre com
lesões pelo esporte de quadra
que tem mais contato físico. A
última foi na segunda 4, e não foi
necessariamente de contato
direto com outro atleta e sim pelo
esforço físico no chute.

O camisa 19 do Erechim
sofreu uma lesão de reto femural
é normal em jogadores afinal é o
quadríceps que faz extensão de
joelho e assim faz o chute. O
tempo mínimo de recuperação
como explica a Fisioterapeuta
Andréia Justino varia conforme a
idade e histórico do atleta.
"Depende da dor dele e da
flexibilidade que já deve ter, o
músculo pode voltar em dois
meses, mas para se ter um
rendimento alto à nível de
competição precisa de mais uns 3.

O tempo varia conforme a idade
do atleta." afirma Andreia

Raphael Kaveira é jogador de
futebol de campo mas sofreu
com a mesma lesão de Zico. "Sei
bem que lesão é essa, tenho a
direita e esquerda lesionadas. A
minha é bem profunda ainda,
sofro com ela até hoje" lamenta
o lateral esquerdo do Oeste de
Chapecó - SC.

Enquanto Zico não se
recupera, o Erechim busca
permanecer entre os oito
primeiros colocados na tabela da
da Liga Futsal. Atualmente o time
ocupa a sétima posição  com 26
pontos, 8 a menos que o líder do
momento, o Orlândia do craque
Falcão. "Quero voltar bem, não
importa que demore mas quero
voltar bem para não me
preocupar mais com lesões."
destaca o jogador do Atlântico.

Fonte: Rafael Morientes

SAMAE abre Concurso para
contratar Advogado e Contador

O SAMAE de Ibiporã comu-
nica que abriu Concurso
Público  para contratação de
Servidores para os cargos de
Advogado (01 Vaga)  e
Contador (01 Vaga) .

Os interessados deverão
possuir Graduação (Nível
Superior) e inscrição nos
Respectivos Conselhos OAB
e CRC. As provas serão
objetivas com 40 questões e
também haverá prova de
títulos.

As inscrições vão até 08 de
Julho  e podem ser feitas
através do site da empresa
que realizará o concurso –

www .consesp.com.br.  O
valor da taxa de inscrição é
de R$ 105,00.

As provas estão previstas
para o dia 05 de Agosto. Mais
informações no site da
CONSESP e do SAMAE de
Ibiporã no seguinte endereço:
www .samaeibi.com.br

Nos próximos quatro sábados, os
participantes vão conhecer um pouco mais
sobre a cobertura esportiva, numa promoção
do curso de Jornalismo da Unopar

O curso de Jornalismo da Universidade
Norte do Paraná (Unopar) promove, a partir
deste sábado (dia 30), o 1º Curso de Extensão
de Jornalismo Esportivo. As atividades serão
realizadas em quatro sábados consecutivos
(30/06, 07/07, 14/07 e 21/07), das 8h30 às
12h30, no Centro de Ciências Sociais e
Empresariais Aplicadas (CCESA) da Unopar,
na rodovia Celso Garcia Cid, Km 377.

O curso está dividido em quatro módulos.
No primeiro encontro, marcado para este
sábado (dia 30), o jornalista Gelson Negrão
(Programa Show de Bola) vai abordar o
telejornalismo esportivo, com ênfase nas
mesas-redondas. No dia 7 de julho, é a vez da
jornalista Gisele Rech (docente da Unopar e
ex-LA Sports) ministrar o módulo que trata

A Secretaria de Estado do
Trabalho, Emprego e Economia
Solidária, por meio do Conselho
Estadual do Trabalho (CET), em
parceria com a Organização
Internacional do Trabalho no Brasil
(OIT), a Superintendência
Regional do Ministério do Trabalho
e Emprego e a Secretaria de
Estado da Saúde, promoveu, no
dia 21 de junho, seminário
macrorregional para debater a
construção da agenda parana-
ense do trabalho decente.

O evento teve como objetivo a
elaboração da agenda do trabalho
decente no estado, com vistas à
democratização do sistema de
relações do trabalho, através do
diálogo e da negociação tripartite
entre trabalhadores, empre-
gadores, poder púbico, entre
outras instituições da sociedade
civil, reconhecidas e legalmente
constituídas.

No período da manhã, o
Presidente do Conselho Estadual
do Trabalho, Denílson Pestana da
Costa, fez a abertura do evento
destacando dados sobre aciden-
tes de trabalho. “Acidentes e
Doenças no trabalho causam

O Índice Nacional de
Custo da Construção -
Mercado (INCC-M),
apurado pela Fundação
Getulio Vargas, registrou
leve alta em junho: 1,31%
frente a 1,30% em maio.
Nos últimos 12 meses,
acumula 7,03%. A elevação
de apenas 0,01 ponto de um
mês para outro foi
motivada por um acréscimo
no grupo Mão de Obra, que
mostrou variação de 2,28%
em junho ante 2,22% em
maio.          (Fonte: Correio do Povo)

Agenda Paranaense do Trabalho Decente
é tema de debate em Pato Branco

impacto relevante nas contas da
Previdência Social. O custo com
pagamento de auxílio doença,
auxílio acidente e aposentadorias
chegam na casa dos 10,7 bilhões
ao ano” disse Pestana. O
Presidente do Conselho e da Nova
Central Sindical de Trabalhadores
no Paraná falou ainda sobre a falha
na prevenção dos acidentes,
apresentando dados alarmantes
segundo a Previdência social “Em
2001 foram 340.000 acidentes de
trabalho, número este que quase
dobrou em 2007, alcançando
653.000, em 2009 foram 723.000
com 2.496 óbitos e em 2011 foram
2.796 óbitos, ou seja, quase 7
mortes por dia em virtude de
acidentes, com destaque ao setor
da construção civil como
responsável por acidentes fatais”
conclui Denílson.

Em seguida, houve uma
palestra sobre Segurança e Saúde
no Trabalho, proferida por Ana
Lúcia Monteiro, da Organização
Internacional do Trabalho no Brasil.
Na sequencia foi apresentado um
Plano de Ação do Ministério do
Trabalho e Emprego, por Adir de
Souza, da Fundação Jorge Duprat

Figueredo de Segurança e
Medicina do Trabalho. O evento
seguiu com apresentações da
Secretaria de Estado da Saúde,
pelo diretor do Centro Estadual de
Saúde do Trabalhador, José Lúcio
dos Santos; Mapa Situacional da
Macrorregional de Pato Branco e
de Francisco Beltrão, pelo chefe de
Divisão do Sistema Público de
Trabalho, Emprego e Renda da
Secretaria do Trabalho, José
Maurino de Oliveira Martins e sobre
Indicadores Sociais, pelo diretor do
Departamento de Relações do
Trabalho, Nuncio Mannala.

No período da tarde, o
Conselho Estadual do Trabalho,
formou um grupo de trabalho para
debater ações regionais na
implantação da agenda parana-
ense do trabalho decente e sobre
a revitalização dos conselhos
municipais do trabalho.

O seminário faz parte do
calendário de reuniões descen-
tralizadas do Conselho, que já
realizou seminários nas cidades de
Cascavel, Maringá e Londrina. Até
final deste ano estão previstos
encontros também em Ponta
Grossa e Matinhos.   (Fonte: NCST-PR)

No domingo (24), o Presidente da Nova Central Sindical de
Trabalhadores no Estado do Paraná - Denílson Pestana da Costa, com
companhia do Secretário de Finanças do Sintracom Londrina, senhor
José Aparecido Martins esteve reunido com o senhor Reginaldo Ristau

- presidente do SinSaúde - Sindicato dos Empregados em
estabelecimentos de Serviços de Saúde de Cornélio Procópio e Região, a

fim de apresentar o plano de ação da Nova Central no estado.

Pestana visita Sindicato da
Saúde de Cornélio Procópio

Indice INCC-M
praticamente

estável em Junho

Jornalismo Esportivo em Pauta

das particularidades da assessoria de imprensa
na área esportiva.

O jornalista Guilherme Lima, da Rádio
Brasil Sul, fica com a missão de trabalhar, no
dia 14 de julho, o radiojornalismo esportivo,
focando a linguagem, o noticiário e as
transmissões esportivas. Fechando o curso, no
dia 21, o palestrante é o jornalista Thiago
Mossini, repórter da Folha de Londrina, que
vai falar das características da editoria de
esportes no jornalismo impresso.

As inscrições podem ser feitas no site da
Unopar (www.unopar.br). O custo é de R$
150,00 para alunos e funcionários da Unopar e
R$ 170,00 para a comunidade externa. As
vagas são limitadas a 25 participantes.

Mais informações na coordenação de
Jornalismo, pelo telefone (43) 3371-7616
(manhã e noite) ou 3371-7863 ou na Central
de Atendimento, rua Marselha, nº 145,
jardim Piza.

Termina no próximo sábado
(30/06) o período de convenções
partidárias e de escolha de
candidatos para disputar as
eleições municipais deste ano. Os
líderes partidários de Ibiporã já
marcaram a data de três
convenções nesta semana para
escolher os candidatos a
vereador, prefeito e vice-prefeito.

A coligação PSDB, PSD, PTB,
PP, PPS, DEM e PRP encontra-
se nesta sexta-feira (29), às 19h,
no plenário da Câmara Municipal
de Ibiporã. Também na sexta, a
coligação PRB, PSDC, PTC e
PSL reúne-se, às 19h30, na
Escola Estadual Olavo Bilac. Um
dia depois, no sábado, às 15h, é
a vez do encontro entre a
coligação PMDB, PT, PV, PSB,
PHS, PSC, PR, PDT, PRTB e PC
do B, no Cine Teatro Padre José
Zanelli.

O presidente do PSDB de
Ibiporã e vice-presidente do
Juventude PSDB (JPSDB) do
Paraná, Diogo Fenti, disse que os
partidos pretendem lançar, juntos,
em torno de 60 candidatos a

Prazo para as convenções partidárias termina neste sábado
Líderes de partidos correm para decidir os nomes de candidatos a vereador,

prefeito e vice-prefeito. Duas convenções já foram marcadas.

vereador. Podem sair, ainda, três
candidatos à Prefeitura e três
vices. “Montaremos a chapa [para
prefeito e vice, mas não decidimos
os nomes”, adiantou, sem citar um
provável candidato da coligação.

O vereador João Coloniezi,
presidente do PMDB municipal,
contou que a convenção do
próximo sábado, pelo menos no
que diz respeito ao nome para
prefeito e vice-prefeito, será ”mais
homologatória”. “O atual prefeito,
José Maria Ferreira (PMDB) e, a
atual vice, Sandra Moya (PT), vão
ser colocados à disposição dos
partidos”, afirmou. “Não teremos
surpresa na chapa majoritária”,
finalizou.

Cada partido se reunirá em
uma sala, com seus cor-
religionários, e vai elaborar a sua
própria ata. No entanto, haverá
também decisões tomadas em
grupo. A coligação espera lançar
até 60 candidatos a vereador.
“Temos uma lista de pré-
candidatos. Se conseguirmos
acomodar essa demanda nas
diversas coligações, lançaremos

os 60”, comentou.
O líder do PRB em Ibiporã,

Benedito Parreira, confirmou,
como candidato a prefeito mais
cotado Antônio Antonholi, do
mesmo partido. “Para vice, ainda
não temos um nome ainda
vamos definir”, afirmou. A
coligação ainda pretende
confirmar a candidatura de 18
nomes à Câmara, sendo 12
homens e 6 mulheres –
respeitando a cota mínima de

30% de mulheres, segundo o
Tribunal Superior Eleitoral.

As convenções partidárias
são abertas ao público e os
convencionais (líderes dos
partidos) devem comparecer. Os
membros dos diretórios dos
partidos têm direito a voto e
também podem escolher os
candidatos, enquanto os filiados
têm direito a apresentar nomes
de candidatos à Câmara.

Três possíveis coligações foram formadas para as eleições deste ano

IBIPORÃ: Começa obra da
galeria da Av. Souza Naves

A Administração Municipal de Ibiporã iniciou nesta quarta-
feira (27) a obra da nova galeria pluvial da Avenida Souza
Naves que recolherá a água da região central e canalizará até
o Córrego Coari

A Prefeitura de Londrina, por
meio de Secretaria de Obras,
começou na quarta feira  uma
intervenção viária na rotatória da
avenida Tiradentes com a rua
Deputado Nilson Ribas. O
prefeito Barbosa Neto anunciou,
na solenidade de assinatura da
ordem de serviço da revitalização
da avenida Maringá, no sábado
(23), o início dos trabalhos na
rotatória.

Apesar de serem na mesma
região, a revitalização da Maringá
e a adequação da rotatória são
ações diferentes. A retirada da
rotatória tem o objetivo de facilitar
o fluxo de veículos na avenida
Tiradentes, diminuindo o
congestionamento nos horários
críticos e evitando os acidentes.
No local da rotatória será
recomposto todo o canteiro
central, fechando a passagem
entre as duas pistas. Os
motoristas não poderão mais

A Era do Gelo 4

ESTRÉIA NACIONAL

   Entra em cartaz nesta sexta-feira, 29/06,
às 20:00 horas no Cine Teatro Pe. Jozé
Zanelli o filme “A Era do Gelo 4” que
estréia nacionalmente também em Ibiporã,
duas semanas antes da data prevista para
entrar em cartaz no resto do mundo.
No filme, Scrat desencadeia um evento
cataclísmico. Sid, Manny e Diego são
empurrados para alto mar e terão de lidar
com perigos que jamais puderam

Prefeitura de Londrina inicia obras
na Rotatória da Av. Tiradentes

Rotatória da Avenida com a Rua Deputado Nilson Ribas será
adequada para melhoria do trânsito no local

atravessar a avenida Tiradentes
nesse ponto.

A obra é toda baseada em
estudos do Instituto de Pesquisa
e Planejamento Urbano de
Londrina (IPPUL) e feita com
equipamentos e pessoal da
Secretaria de Obras. São seis
veículos pesados e seus
operadores trabalhando. A
previsão para o término das
obras é de 30 dias. Agentes da
Companhia Municipal de
Trânsito e Urbanização (CMTU)
estão trabalhando para que o
tráfego de carros não seja
interrompido.

O secretário de Obras, Bruno
Morikawa, afirmou que o custo
dessa obra será mínimo para o
município. “Estamos trabalhando
com os nossos funcionários e
com o nosso maquinário. Essa
obra vai sair praticamente a
preço de custo.”

Fonte: N.Com / Foto: Vivian Honorato

     Cinema em IbiporãCinema em IbiporãCinema em IbiporãCinema em IbiporãCinema em Ibiporã

imaginar que existiam, como um bando de piratas de quinta categoria. Sob
muita adrenalina, nossos heróis terão de passar por cima deles e achar o
caminho de volta para casa. O gênero  do longa é de Aventura/Animação
com duração de 94 minutos e ingressos a apenas R$ 7,00. Imperdível!

Os nomes de Márcia Lopes (PT) e Luiz Eduardo Cheida
(PMDB) foram confirmados no domingo dia 24 , em
convenções partidárias, como candidatos à Prefeitura de
Londrina. Com a definição dos dois partidos, já são quatro os
candidatos oficiais definidos até o momento. Além de Márcia e
Cheida, disputarão a prefeitura Barbosa Neto (PDT),
confirmado na convenção do dia 12; e Valmor Venturini (PSol),
confirmado pelo partido no dia 16. Até neste sábado  dia 30,
todos os partidos terão que definir também os vices, nas
chapas majoritárias. Nenhum deles o fez até o momento.

O PSD deve formalizar a candidatura do empresário
Alexandre Kireef . PSDB e PTB definem se terão candidatos
próprios ou não. O nome do engenheiro Junker Grassioto
aparece como pré-candidato do PSDB, mas há uma
divergência interna no partido. O PRB, tem como pré-candidato
o apresentador Marcão Kareca.                                          (Fonte: JL)

Candidaturas são confirmadas
por convenções em Londrina
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ACEITAMOS ENCOMENDAS DE SALGADOS
Rua Dolores Peralta, 116 -  Parque Valdemar Hauer - Londrina - Fone: 3324 9442

Próximo ao semáforo do Grêmio - Saída para Ibiporã

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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O chá de gengibre pode
ajudar na sua dieta, pois
estimula a digestão, alivia a

O presidente do Tribunal de
Justiça do Paraná (TJ-PR),
Miguel Kfouri Neto, autorizou a
desvinculação do município de
Jataizinho da comarca de Uraí
e sua integração à comarca da
região metropo-litana de
Londrina. O pedido foi feito pelo
deputado Luiz Eduardo Cheida
(PMDB) atendendo a
reivindicações de moradores de
Uraí e Jatai-zinho e funcionários
dos Judiciários locais.

De acordo com a juíza da
comarca de Uraí, Ana Cristina
Cremonezi, a mudança vai
melhorar o atendimento à
população. “Vamos acelerar a
prestação jurisdicional, já que o
número de processos em
andamento diminuirá”. A
comarca tem 8.151 processos
em trâmite.

O pleito também deve

constipação e é um tônico cardíaco.
Trata a obesidade, pois ajuda a acelerar o metabolismo.

Também é utilizado no tratamento de náuseas, vômito, dor de
cabeça, inflamação da garganta, asma, bronquite, tosse,
resfriado e até ressaca.

Banhos e compressas quentes são indicados para aliviar os
sintomas de gota, artrite, dores na coluna, além de diminuir a
congestão nasal.

TJ autoriza mudança na
Comarca de Uraí

melhorar a prestação jurisdi-
cional para a população de
Jataizinho. “Atualmente, os
jataienses têm dificuldade no
deslocamento à Uraí, pois existe
apenas um horário de ônibus
ligando os dois municípios, que
são separados pela segunda
praça de pedágio mais cara do
Paraná”, explica Cheida.

Cheida apresentou o pleito
em abril, por meio de ofício, e se
reuniu com Kfouri acom-
panhado por uma comitiva de
Uraí na última semana. Nos
próximos dias, o TJ-PR deve
enviar à Assembleia Legislativa
um projeto de lei determinando
a mudança. A medida beneficia
quase 30 mil habitantes da
comarca de Uraí, que abrange
os muni-cípios de Jataizinho,
Rancho Alegre e Uraí.
                      Fonte: Gabriela Siqueira

O famoso assalto ao banco
Banestado, que parou Londrina
na tarde do dia 10 de dezembro
de 1987, vai virar filme. O projeto,
encabeçado pela Kinoarte, está
em pré-produção e deverá
resultar em um longa de aproxi-
madamente 1h30. As gravações
estão previstas para o final do
ano, entre novembro e de-
zembro.

Artur Ianckievicz, responsável
pelo roteiro de ‘’Assalto ao
Banestado’’, tratou com a
reportagem do Bonde sobre a
ideia de retratar este episódio da
história londrinense. ‘’Aconteceu
no centro da cidade há quase 30
anos e quase não existem
registros visuais do evento. É
uma parte da história da cidade
que pensamos em transformar
em filme. A história verídica já traz
praticamente todos os ele-
mentos de um filme de gênero,
coisa que sempre tivemos
vontade de fazer, mas nunca
tivemos orçamento necessário’’,
explica.

Para encenar a ação da
quadrilha - formada por sete
criminosos, que conseguiram
escapar com 30 milhões de
cruzados (cerca de R$ 10 mi) e
foram presos após uma

Assalto ao Banestado em Londrina vai virar filme

perseguição que só terminou nas
proximidades de Sorocaba (SP)
- serão necessários mais de 100
figurantes. Os atores serão
escolhidos pela produção até o
dia 14 de julho. Os interessados
podem entrar em contato por
meio do site da Kinoarte.

Sobre a locação que abrigará o
cenário do banco, Ianckievicz
informou que eles ainda aguardam
o fechamento do orçamento para
definir o local. Ele também adianta
que boa parte da trama se passará
no cenário e na rua que reproduzirá
a avenida Paraná tomada pela
multidão de curiosos.

O apelo popular da história,
aliás, é um dos fatores que
levaram a Kinoarte a levar adiante

a ideia. ‘’No que diz respeito a
público é impossível dizer, uma
vez que o projeto está no
começo, mas com o apoio da
RPC, é possível que chegue a
uma quantidade e variedade de
pessoas que nossos curtas não
estão acostumados a alcançar’’,
projeta o roteirista.

Ainda sem data para ser
lançado, ‘’Assalto ao Banestado’’
deve ser transformado em um
seriado em três capítulos para ser
exibido pela afiliada da Globo no
Paraná. O longa será dirigido por
Rodrigo Grota, com fotografia de
Guilherme Gerais, roteiro de Artur
Ianckievicz e direção de arte de
Felipe Augusto.

                     Fonte: Auber Silva - Bonde

Eram três irmãos: Pum, Calaboca, e Respeito. O Pum cometeu
um crime e foi preso, e o Calaboca e o Respeito foram lá soltá-
lo. O Respeito tinha horror a delegacia e então ficou na esquina
e o Calaboca entrou. O delegado logo perguntou:
 - Qual é o seu nome:  - Calaboca.
 - Uai. Cadê o respeito?  - Ficou na esquina.
 - O que você veio fazer aqui?  - Soltar o Pum.
===================================================
Quando eu era criança, meu pai descobriu que eu era
masoquista. Ai ele passou a me bater todos os dias para ver se
eu parava com aquilo.
===================================================
Na noite de núpcias, o jovem e tímido noivo vira-se para a
noiva e confessa:
 - Por favor, não exija muita experiência de mim, querida.
E ela:  - Tudo bem, desde que você não exija muita virgindade
de minha parte!
========================================================
A loira estava na sala de parto, pronta para ter o bebê, quando
pergunta ao medico:
 - Doutor, será que o meu marido pode filmar o parto?
 - Claro! - respondeu o médico - A propósito, é muito bom que
o pai da criança esteja presente, participando deste momento tão
importante!
 -Ah!... Então é melhor deixar pra lá! - retruca a loira - É que
ele e o meu marido não se dão muito bem, sabe?...
================================================
Duas mulheres, acompanhadas de um esbelto rapaz, vão
consultar o Rei Salamão.
 - Salamão! - diz a primeira. - Este rapaz prometeu casar-se com
a minha filha.
E a outra:  - É mentira! Ele prometeu casar-se foi com a minha
filha. E ficaram neste bate-boca por alguns minutos, até que
Salamão sentenciou:
 - Tudo bem! Vou cortar o rapaz em dois e cada uma de suas
filhas ficará com uma das metades.
 - Por mim, tudo bem! - responde a primeira.
 - Não, Salamão! - implora a segunda. - Não faça isso! Deixe a
filha desta outra mulher casar-se com ele.
E então, Salamão proclama: - Ordeno que o rapaz se case com a
filha da primeira mulher.
 - Mas, Majestade! - reclama a segunda mulher. - Ela não se
importou quando o senhor disse que iria cortá-lo em dois.
 - Por isso, mesmo! Isto prova que ela deve ser a verdadeira
sogra!
=========================================
Um casal estava voltando de Angra dos Reis em um potente
Jaguar  a aproximadamente 120 Km/h. Depois de passarem
quase todo o trajeto sem conversar uma palavra sequer, a
esposa resolveu quebrar o silêncio:
— Querido, nós estamos casados há 30 anos, já vivemos muitas
alegrias juntos, já compartilhamos  muitas coisas boas... Mas eu
quero o divórcio!
O marido permaneceu calado e aumentou a velocidade para
130 km/h. Então a esposa continuou:
 — Eu não quero que você me peça para mudar de idéia...
Estou tendo um caso com o seu melhor amigo e estou
convencida de que ele é o homem certo pra mim...
O marido, ainda calado, aumentou a velocidade para 140 km/h.
E ela continuou:  — Eu vou ficar com a casa...
Mais uma acelerada e a velocidade aumenta para 150 km/h.
 — Eu quero ficar com as crianças...
160 km/h.
Eu quero o carro, a conta-corrente, todos os cartões de credito!
170 km/h.
E você, não vai dizer nada? Não vai dizer o que você quer?
 — Não, querida... Eu tenho tudo o que eu preciso aqui mesmo,
neste carro... Neste momento eu tenho a coisa mais importante
do mundo do meu lado! — disse ele, começando a se
emocionar.
Ela não entendeu o discurso do marido e perguntou:
 — Ah, é? Posso saber o que de tão importante você tem do seu
lado?
Então ele aumentou a velocidade para 220 Km/h e completou:
 — O carro só tem um air bag... E fica do meu lado!
===============================================
O sujeito é apresentado a um médico numa festa.
Começam a conversar e de repente o médico vira-se para ele e
pergunta:
- Eu já não tirei as suas amídalas?
- Não, doutor! Eu ainda as tenho!
- Eu já não tirei o seu apêndice?
- Não, doutor! Quando eu tirei o apêndice ainda morava no
interior!
- Você já foi casado com a Sônia?
- Fui, sim!
- Ah! Eu sabia que já tinha tirado alguma coisa de você!

A estação mais fria do ano
começou oficialmente às 20h09
do dia 20 de junho. Neste ano
devemos ter normalidade em
relação aos fenômenos El Niño
e La Niña. Em 2011 estávamos
sob o domínio do fenômeno La
Niña e isso favoreceu a
passagem de muitas ondas de
frio pelo país.

O resultado foi que muita
gente reclamou do frio no ano
passado, e este ano a situação
tende a ser diferente em algumas
Regiões do Brasil, como no
Sudeste. O início do fenômeno
El Niño ao longo da próxima
primavera não terá nenhum
efeito sobre o nosso inverno.

De forma geral, podemos
esperar por menos chuva que a
média no Brasil Central para o
próximo trimestre. E o mesmo
deve acontecer na maior parte
do Norte, do Nordeste e do
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Sudeste. O Sul deve ter bastante
chuva nos próximos meses,
especialmente em agosto e
setembro. Os Estados do Rio
Grande do Sul e de Santa
Catarina, que geralmente
registram as temperaturas mais
baixas do país nesta época do
ano, devem ter bastante frio, até
mais forte que o normal.

O começo do inverno poderá
assustar um pouco. Isso porque
teremos uma forte frente fria
provocando bastante chuva no
Sul, em São Paulo, em Mato
Grosso do Sul e no sul dos
Estados do Rio de Janeiro e de
Minas Gerais e vai fazer bastante
frio. Todo mundo deve associar
que o inverno chegou bem forte
muitos dirão “se o começo está
sendo assim, imagina depois”
mas não será bem assim.

Confira os detalhes da previsão
para o inverno 2012.

JULHO - O mês de julho apresenta pouca chuva em toda a Região
Central do Brasil, o que é bastante comum nesta época do ano. A
umidade relativa do ar atinge baixos valores em Mato Grosso, em
Goiás e no Piauí e há risco de queimadas.

Na Região Sul, em São Paulo e em Mato Grosso do Sul a chuva
diminui com relação a junho.

O mês começa frio, mas logo esquenta. Uma massa de ar frio
causa declínio acentuado de temperatura na maior parte do País, e
até no Acre que terá o fenômeno da friagem no fim do mês, com
geada e neve nas regiões serranas de Santa Catarina e do Rio Grande
do Sul.

AGOSTO - Em agosto a maioria das frentes frias atua apenas no
Sul do Brasil. Apenas dois sistemas chegam ao Sudeste, nos primeiros
e nos últimos dias do mês. As frentes frias e seus ciclones extratropicais
associados devem provocar bastante chuva no Rio Grande do Sul.

As “Ondas de Leste”, fenômeno comum no Nordeste nesta época
do ano, provocam chuva significativa no leste da Paraíba, em Alagoas
e em Sergipe.

Não é época de chuva no Sudeste e o total acumulado fica entre
normal e abaixo da média. Só há previsão de frio significativo no
Sudeste e no Centro-Oeste apenas no fim do mês.

SETEMBRO - Sistema de alta pressão predomina na primeira
quinzena do mês e dificulta a formação de nuvens de chuva. Região
Centro-Oeste registra baixos índices de umidade.

As frentes frias são fracas. Na segunda quinzena três sistemas
chegam ao Sudeste.

As massas polares já não são mais intensas o suficiente para
provocar resfriamento significativo. Chove mais que o normal no
Paraná com a permanência de frentes frias.

Fonte: CLIMA TEMPO

Ingredientes:

1 colher (sopa) de óleo / 1 xícara (chá) de arroz
1 sachê de tempero KNORR Meu Arroz Tradicional
2 xícaras (chá) de água fervente
100 g de queijo-de-minas frescal cortado em cubos pequenos
1 tomate pequeno, sem sementes, cortado em cubos pequenos
1 colher (sopa) de semente de linhaça
1 colher (chá) de tomilho fresco

Modo de Preparo:

Em uma panela, aqueça o óleo e refogue o arroz.  Acrescente o
sachê de KNORR Meu Arroz Tradicional e mexa bem por 1-2
minutos. Adicione a água fervente e cozinhe em fogo médio, com
a panela parcialmente tampada, por 10 minutos. Abaixe o fogo e
cozinhe por mais 5 minutos, ou até secar o líquido. Reserve por 5
minutos.  Junte ao arroz, o queijo, o tomate, a semente de linhaça e
o tomilho. Misture delicadamente. Sirva em seguida.

Quando os homens confa-
bulam e o cosmos sopra ventos
malévolos, perplexo, o mundo
tem seu banquete. Numa
sondagem profunda, temerosos
corações humanos e seus atos
macabros são expostos nos
contos de “A humana ceia”, o
mais novo lançamento do escritor
Rogério Germani pelo Clube de
Autores.

Como numa autópsia minu-
ciosa, crimes são desnublados,
lendas urbanas e rurais saem
sombrias de bocas malditas
enquanto conciliábulos matam o
tempo; secreta em almas
penadas ou escondida em pueris
corações, a morte sacia sua fome
bestial com “indefesas” vítimas.

A obra está disponível para
venda no site da editora online
www.clubedeautores.com.br
onde também estão publicados

Escritor Ibiporaense lança Livro de Terror

outros livros de poemas e contos
do autor ibiporanese, um dos
idealizadores do extinto jornal
Espaço Cultural que divulgou
durante 4 anos a cultura da
cidade. Vale a pena conferir!

´A humana ceia` -  nova obra do
premiado  autor Rogério Germani

IMÓVEIS
VENDE
Chácara no condomínio Santa
Ruth em Sertanópolis, terreno de
860m², área construída de 350m²,
estrada asfaltada, portaria 24 horas,
acesso comum com rampa p/
barcos. R$250.000,00, estuda
proposta. Contato: Mauro Kondo -
Fone: (43) 9982-6008.

VENDE
Terreno comercial de 11.311m² em
frente Via Marginal da BR 369, 62m
de frente c/ Av. Ronalt Walter Sodré,
156m de comprimento, com 84m
de fundos, com asfalto, água e luz.
R$ 150,00/m². CRECI 18.254.
Contato: Mauro Kondo - Fone: (43)
9982-6008.

VENDE
Terreno conjunto Pedro Baize na
Rua principal. Valor R$ 35.000,00
só a vista.Contato: Marcelo - Fone:
(43) 31583407.

VENDE
Loja de Bolsas e acessório
completa, no centro de Ibiporã.
Valor R$-15.000,00 – Contato:
3268-0073 / 8441-8481

VENDE
Chacara na Fazenda Itaúna,
escriturada e registrada. R$-
100.000,00. Direto com o
proprietário. 9994-0441.

PROCURA
Procuro casa para aluguel em
Ibiporã, com urgência. Contato:
Anderson - Fone: (43) 8415-9921.

VENDE
Terreno com 357m² (esquina), com
edícula 111m² de construção, 70 %
murado; Terreno com 273m², com
barracão 90m², 70 % murado. Av.
dos Estudantes esq. Rua Ângelo
Sarábia. Contato: Luiz - Fone: (43)
96320057.

VENDE
Chácara com 2.503 m, no
condomínio de chácaras Itaúna.
R$-80.000,00 – Contado: 8421-
2636.

VENDE
Ou troca-se loja de confecções
completa, masculina e feminina,
localizada na Av Souza Naves, 56
– Centro de Ibiporã – Fone: 9977-
7770

ALUGA
Apartamento na Rua 1° de Maio
com Xavier da silva, 2 quartos, sala,
copa, coz, lav, gar, sacada, wc,
social. Valor R$650,00. Contato:
Wagner - Fone: (43) 3158-2000.

ALUGA
Apartamento para home officer ou
moradia. Av: Santos Dumont esq:
Osvaldo Cruz 3 quartos, sala, copa,
coz, lav, sacada, gar, para 1carro-
Valor R$ 1,000,00. Contato:
Wagner - Fone: (43) 3158-2000.

VENDE
Casa de alvenaria no Vila Romana
I, rua Arminio Birelo, 45 com suíte,
garagem ampla, terreno de 320m,
cozinha planejada. R$160.000,00.
Contato: Roberto Fones: (43) 9106-
9914.

VENDE
Sítio de 2,5 alqueires em Ibiporã, c/
casa, água, luz, represa, área de
plantio, horta, pomar, mata nativa
preservada, várias palmeiras
plantadas, ótima localização. Aceita
casa como parte pagamento.
Contato: Mauro Kondo Fone: (43)
9982-6008.

VENDE
Terreno no começo da Vila
Romana II de esquina c/ 360
metros.Contato: Cleuza - Fone: (43)
3258-3435.

VENDE
Terreno no Jardim Casa Grande,
quadra 5 lote 7. Preço R$55.000,00.
Contato: Sidnei   Fones: (43) 3258-
0564.

PROCURA
Casa para alugar, paga até 300 reais.
Contato: Roque da Silva - Fone: (43)
91555475.

PROCURA
Casa para alugar com máximo 2
quartos com urgência.Contato:
Cristiane - Fone: (43) 8840-4635.

VENDE
Casa nova, minha casa minha vida
valor 95 mil com uma entrada de 5
mil e o restante financiado pela Caixa
Econômica. 2 quartos, sala, cozinha,
1 banheiro e 1 garagem, toda murada
linda casa. Contato: Fernando - Fone:
(43) 9971-9071.

VENDE
Chácara no Marajoara 2.242m casa
de 300m 3 barracão 600mil. Aceita
propostas. Contato: Cintia - Fone: (43)
8433-3474.

VEÍCULOS

VENDE
HONDA CB300R 2011 - Dourada,
Novíssima - Contatos pelos
telefones (43) 8409-6560 ou (43)
3258-2545.

VENDE
Gol trend menos ar, cinza metalico, 4
portas 2002. Valor R$ 14.900,00.
Contato: João - Fone: (43) 8453-
4592.

VENDE
Voyage 1.8 alcool, 91/92, motor e 2
pneus novos, precisa de pintura e
estofamentos, lataria em bom estado.
Valor R$ 5.500,00. Contato:
Kleverson (Neka) - Fone: (43) 8441-
8450.

VENDE
Saveiro ano 97, 1.6 álcool original,
alarme, cd mp3, trava elétrica,
insulfilme semi metalizado, janela
basculante, pneus bons, rodas da surf
e documento pago. Carro de uso
particular em bom estado.Contato:
Éden - Fone: (43) 8438-1232.

VENDE
Kombi furgão 2009/2010, 1.4 flex
placa A c/ 27.000 km impecavel preço
R$29.900,00.Contato: Rui - Fone:
(43) 9935-8147.

VENDE
HONDA BIZ 2005-azul c100. Bateria
nova-capa do banco também. Ótimo
negócio entre em contato. Valor
R$3.000,00.Contato: ROBERTO -
Fone: (43) 8439-9518.

VENDE
Honda CB300R 2011 Dourada.
Manual, Chave reserva, 11500km,
Muito bem conservada,
R$10.500,00.Contato: Rafael - Fone:
(43) 3258-2545.

VENDE
Gol 98/99 1.0 8v mi, carro super
conservado, 4 pneus novos, alarme,
travas e chave reserva. R$10.800,00.
Contato: Ricardo - Fone: (43) 8409-
3778.

VENDE
Uno Mille Fire 2003, 2 portas
vermelho bordô. R$ 12.000,00.
Contato: Carlos Henrique - Fone: (43)
9938-0170.

VENDE
3 Bicicletas - Infantil Aro 16 Semi-
Novas R$ 50,00 cada.Contato: Felipe
- Fone: (43) 8444-7387

VENDE
Twister 2005/06, prata, doc. ok, nota
fiscal e chave reserva. R$5.500,00.
Contato: Davi - Fone: (43) 8808-8390.

VENDE
Escort Hobby 95/96 1.0, limpador e
desembaçador traseiro ótimo estado
de conservação R$6.200,00. Contato:
Fernanda - Fone: (43) 3258-4239.

VENDE
Biz 125 ES FLEX 2011/2011 Partida
eletrica, Vermelha, com Manual e
Chave reserva, Emplacada. Com
4.000 KM, Em Perfeito estado. Valor
R$5.500,00.Contato: Tiago - Fone:
(43) 8443-0927.

VENDE
206 1.4 Flex prata 4, portas, com ar
cond. digital, dir. hidraulica,
computador de bordo, vidros e travas
elétricas, rodas de liga, 4 pneus novos,
alarme na chave, cd mp3,
completíssimo R$21.500,00.Contato:
Ronaldo - Fone: (43) 9935-8964.

VENDE
Gol 97 bola 1.0 MI plus 8V bordô,
vidros elétricos, alarme e trava, rodas
de liga, R$10.200,00. Contato:
Roberto - Fone: (43) 9106-9914.

VENDE
Polo sedan 2009 preto, completo,
sensor de ré, placa A, manual e chave
reserva, impecável. R$30.000,00.
Contato: Roberto- Fone:  9106-9914.

VENDE
Parati 1.6 CL alcool 95 (chineizinha)
branca, roda orbit 14 peus novo, motor
AP. Contato: Tiago - Fone: (43) 3158-
3413.

VENDE
CG 85 Vermelha, Recentemente
Reformada moto extra! A toda Prova.
Contato: Tiago - Fone: (43) 8412-
2819.

VENDE
Scania 113 Top Line 97/97 - 6
Marchas, Branco, Unico Dono,
Impecavel. R$ 125.000,00.Contato:
VALDEMIR - Fone: (43) 3258-2836.

VENDE
Palio fire flex 1.0 8v 05/06 trava
limpador e desembaçador trazeiro,
pneus novos revisado r$17.100,00.
Só venda só esta semana. Contato:
Tarciso - Fone: (43) 8478-0375.

VENDE
FUSCA 67, original, para-choque,
vidros, retrovisores, volante, rádio da
época, rodas, etc. Ótimo para
restaurar. Aceita moro no negócio -
R$ 4.800,00. Contato: Jefferson -
Fone: (43) 8439-9365.

VENDE
CG 150 ks, 2008, cor cinza, R$
3.700,00.Contato: Reinaldo - Fone:
(43) 9919-4936.

VENDE
Santana 86 vermelho /c rodas orbit,
rabixo cromado, manual do
proprietario, carro em excelente
estado de conservação só
R$4.500,000. Contato: Mauro -
Fones: (43) 8431-3513.

VENDE
Gol g3 city, prata, ar condicionado,
vidros e travas, engate, aerofolio, limp/
desemb. Traz. Pneus semi novos. Anti
furto. R$ 14.500,00. Contato: Carlos -
Fone: (43) 9653-0968.

VENDE
GOL GTS, completo 93/93, em ótimo
estado de conservação, 4 pneus
novos. - Contato: Aparecido  Fones:
(43) 8443-4320.

VENDE
G3, 4 portas completo, prata roda 15,
2001. R$12.000,00.Contato: Fabio -
Fone: (43) 3258-0483.

VENDE
TITAN 150 KS 04/04, vermelha,
Imposto 2012 pago, perfeito estado -
R$ 3.800,00. Contato: Felipe - Fone:
(43) 8444-7387.

VENDE
Honda civic, prata, ano 2000, ar
direção, vidros eletricos, retrovisor
elétrico, manual, 4 pneus semi-
novos, escapamento novo. Vendo
R$ 17.900,00. Contato: Anderson
- Fone: (43) 3158-3176.

SERVIÇOS

Jardinagem, limpeza e
manutenção de piscinas em geral.
Contato: Luciano - Fone: (43)
84181142.

Sou Técnica de Enfermagem e
ofereço me para trabalhar como
cuidadora em qualquer horário,
tenho referencias. Contato: Simone
- Fone: (43) 3258 5656.

Trabalho como manicure e
pedicure de segunda a
domingo.Contato: Franciane -
Fone: (43) 32580851.

MARIDO DE ALUGUEL
Reparos, manutenções e
instalações residenciais em geral
(torneiras, tomadas, antenas,
fiações p/ internet e telefone,
cortinas, chuveiros, Home Theater,
sifões, luz de emergência e etc).
Contato: Júnior - Fone: (43) 3325-
2059.

Temos variedades de docinhos,
salgados fritos e assados, bolos e
tortas e também cardápio para
quaisquer tipos de eventos. Peça
o seu orçamento sem compro-
misso!  Contato: Renata - Fone:
(43) 96154608.

Ofereço-me para trabalhar como
babá, tenho experiência e
responsabilidade e muito carinho
pelo que faço. Sou formado em
magistério. Contato: Mary - Fone:
(43) 99583743.

Aulas de Violão, Guitarra e Técnica
Vocal à Domicílio.Contato: Carlos
- Fone: (43) 3258-7497.

Progressiva sem formol a partir de
140 reais, cuterização a partir de
60 reais. Reconstrução capilar 40
reais. Mechas a partir de 60 reais,
progressiva com formol a partir de
100 reais. Contato: Marcia - Fone:
(43) 96559865.

Auxílio pessoas em suas casas.
Acamadas pós operadas,
grávidas, crianças, idosos.
Somente meio período. Contato:
Lucia - Fone: (43) 91859654.

Sou manicure faço unha na minha
casa se precisar. Vou na casa
também, ligue para marcar seu
horário. - Contato: Fatima - Fone:
(43) 96320113 / (43) 32680353.

Preciso de uma diarista,
responsável, de confiança, com
referência. Interessadas enviar
currículo e referências por e-mail.
Contato: Cyntia - Fone: (43) 3158-
3821 - E-mail: gtimplementos
ibipora@hotmail.com.

ANUNCIE GRATIS NOS
CLASSIFICADOS DA
GAZETA! ACESSE:

www.tudoibiporã.com.br

DIVULGUE SUA
EMPRESA NA GAZETA

 Contato Comercial:
gazetaindependente@gmail.com

COMPRE CAMISETAS PELA
INTERNET - Camisetas criativas,
engraçadas e personalizadas.
Entregamos em todo o Brasil. Não
perca tempo! Acesse agora:
www.gigicamisetas.com.br

Mais uma etapa
Definidos partidos e coligações e com as
convenções realizadas cumpri-se mais uma etapa
do processo eleitoral. Geralmente o período pré-
convenção é cercado de muita expectativa e
bastante conversa. Os partidos com maior potencial
procuram atrair os menores tentando com isso
somar mais alguns minutos no horário eleitoral e
conseqüentemente mais votos para suas coligações.

Eleição majoritária
Em Londrina quatro candidatos foram confirmados
em convenções antes mesmo do prazo final; O atual
prefeito Barbosa Neto vai pra reeleição pelo PDT,
Márcia Lopes pelo PT, Luiz Eduardo Cheida pelo
PMDB e Valmor Venurini pelo PSOL.

Eleição majoritária 2
O PP vai confirmar Marcelo Belinati e o PSD vai
com Alexandre Kiref. PSC, PV. PRTB e até o
PSDB que sempre teve candidato próprio e outros
partidos menores vão se aliar a um destes seis. Se
nada mudar.

Eleição majoritária 3
Em Ibiporã a coisa parece mais simples. O prefeito
José Maria do PMDB repete a dobradinha com
Sandra Moya do PT e o contador Antonio
Antonholi será confirmado pelo PRB. A grande
expectativa é quanto ao grupo liderado pelo ex-
prefeito Nado Ribeirete. Qual o nome será
confirmado na convenção.

Eleição majoritária 4
Em Jataizinho pelo que tudo indica serão três os
candidatos: Élio Duque vice do atual prefeito Vilson

Fernandes o Vilsinho do PDT. Marco Antonio de
Oliveira, o Marcão da Prefeitura, pelo PMDB e
Dirceu Urbano pelo PTB.

Eleição proporcional
Se na eleição majoritária o ¨namoro  ̈é intenso
imagina na proporcional, onde milhares buscam
conseguir uma cadeira no lesgislativo. Tendo em
vista que cada partido ou coligação tem que atingir
um número mínimo de votos para eleger um
vereador, a dúvida é cruel...

Eleição proporcional 2
Dúvida cruel? E por que? Porque um partido pode
disputar a eleição sozinho e correr o risco de não
ter votos suficiente ao passo que também pode
fazer uma coligação, somar os votos suficientes,
mas, eleger alguém de outro partido. Coisas da
política.

Então vamos esperar
Com tudo definido no sábado dia 30, vamos
observar a estratégia de cada um e torcer para que
na ânsia de vencer, nossos políticos não esqueçam
daquele que os colocam no poder, o eleitor, que é
muito lembrado neste período e bastante ignorado
depois.

Mudando de assunto
O humorista Rodrigo Vieira Emereciano, aquele
das ¨Pegadinhas do Mução  ̈nas rádios, foi preso
nesta quinta feira dia 28 em Fortaleza, acusado de
pedofilia. O humorista vinha sendo investigado
desde dezembro, a partir de e-mails. A prisão faz
parte da operação Dirty-Net da Polícia Federal.

K Entre Nós

 - Clóvis Kaloré



GUILHERME LIMA
Comentarista e Repórter  da Rádio BrasilSul

20 Times e um Sonho

Papo de Esporte
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 Papo  G e r a l

Bruno Carraro
Jornalista e Repórter da Rádio Brasil Sul

Campanhas de Vacinação
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Até dezembro, o Campeonato mais disputado (não
quer dizer o melhor, nem o mais empolgante, mas sim o
que tem mais times em condições de brigar pelo título)
vai mobilizar o Brasil. Pelo menos 12 clubes entram com
reais condições de conquista (os quatro grandes de SP e
RJ e os dois de BH e do RS), mas não se pode deixar de
lado os oito restantes, que podem surpreender. Isso tudo
no começo.

Durante o certame algumas situações vão se definir
entre as faixas: briga pelo título, briga por uma vaga na
Libertadores, “prêmio de consolação” com a
Sulamericana, zona neutra e a temida zona de
rebaixamento.

Em termos de Libertadores, quatro vagas em disputa
via Brasileirão. Fluminense, Internacional, Corinthians e
Santos são os grandes candidatos ao título e as vagas,
caso nenhum brasileiro (os paulistas em questão)
conquiste a Libertadores.

No pelotão secundário, aqueles que lutam por uma
boquinha na Libertadores 2013 mas que, se derem brecha,
podem chegar, estão São Paulo, Botafogo, Atlético
Mineiro e Vasco.

Aqueles que iniciam o Nacional sonhando alto, porém,
com times medianos são: Grêmio, Cruzeiro, Palmeiras e
Flamengo. Dos menos badalados, Coritiba, Figueirense e
Bahia largam com certa possibilidade de vaga na
Sulamericana. Já Portuguesa, Ponte Preta, Atlético-GO,
Náutico e Sport começam o Brasileirão com o objetivo de
não cair e depois o que vier é lucro. Faça sua aposta agora
e confira o resultado em dezembro.

Marcos Milani e sua paixão por Aeromodelismo

GI – Como nasceu seu
interesse por este esporte?
MM - A paixão pelo aero-
modelismo começou ainda em
Ibiporã bem antes de ir para os
EUA, porém aqui o custo era um
pouco alto de modo que eu não
podia iniciar a prática do hobby,
sonho que então só veio se
realizar com a minha ida para os
EUA.

GI – Como foi o começo?
MM - Em 2001 já nos EUA
comprei meu primeiro avião
“trainer” me filiei em um clube e
comecei a ter aulas de vôo,
depois de duas semanas já
estava pronto, então o Presidente
do meu clube marcou o exame
com a Academia e eu fui
aprovado.

GI – Quando se tornou
instrutor?
MM - Em 2002 me tornei instrutor
de vôo em 2 clubes, 1 em New
Jersey e outro no estado de New
York, e foi muito importante
porque uma vez por mês
fazíamos um encontro onde
dávamos informações ao
Presidente do clube em relação
ao aprendizado dos alunos,
falávamos sobre tudo que era
rádio controlado, nessa época
também nasceu a MILANI
HOBBIES DISTRIBUTOR.

GI – Fale uma pouco sobre a
MILANI HOBBIES.
MM -  Eu comprava e distribuía
tudo sobre hobby rádio controlado

Marcos Milani é um ibiporaense apaixonado por aeromodelismo que sonha em popularizar
cada vez mais este esporte, morou nos Estados Unidos onde teve a oportunidade de
satisfazer seu hobby tornando-se até instrutor como conta nesta entrevista a Gazeta

profissional, o que facilitava muito
para os apaixonados pelo
esporte.

GI – Agora de volta em Ibiporã
o que você pretende fazer?
MM - O objetivo aqui é construir
um espaço onde os hobistas de
todos os seguimentos rádio
controlado possam praticar de
maneira mais fácil e conveniente
com infraestrutura e todo o apoio
para os iniciantes, pois o hobby
rádio controlado profissional é
uma coisa muito saudável e pode
ser praticado desde bem cedo.

GI – Quando você fala que
pode ser praticado bem cedo
quer dizer com quantos anos?
MM - Nos EUA temos membros
da academia (AMA) ACADEMY
OF MODEL AERONAUTICS na
categoria YOUTH-JR que já
estão voando com avião a
combustão a partir dos 9, 10 anos

de idade. Tenho como meta
subsidiar o hobby aqui na nossa
região na parte estrutural e
financeira também, pois somos
distribuidores e temos contato
direto com as fábricas, con-
seguindo ótimos preços.

GI – Como pretende tocar seu
projeto?
MM – Com apoio da adminis-
tração municipal em relação ao
local e construção do primeiro
Clube de Aeromodelismo de
Ibiporã, pois o que já existe no
município é de propriedade
privada e tem uma mensalidade
para voar. Na minha opinião, isso
foge um pouco do “necessário” e
encarece, mas também não tira
o direito dos proprietários. Tenho
uma grande vontade que mais
pessoas passem a sentir o que
eu sinto quando estou praticando
meu hobby pois é uma emoção
muito grande!

Tivemos recentemente uma campanha de vacinação contra
gripe feita pelo Ministério da Saúde, mas a população que foi
alvo da campanha demoraram pra corresponder.  A campanha
teve que ser prorrogada por três vezes para que as cidades
conseguissem cumprir a meta preconizada pelo governo
federal que é de no mínimo 80%.

Temos pessoas no estado que não se imunizaram e casos de
morte confirmados. Estamos na campanha de vacinação contra
poliomielite e os pais também não estão buscando as unidades
básicas de saúde e os postos de atendimento para imunizarem
seus filhos.

São vacinas gratuitas de extrema importância e que é algo
que imuniza pessoas contra uma doença, com responsabilidade
apenas dos pais levarem seus filhos para que recebam a dose.
Só que pelo que parece a população em geral não está tão
preocupada.

Campanhas são feitas e se não houver uma massificação
com inserção em mídias e posso dizer se o governo não
“implorar” as pessoas não vão em busca de algo que é
extremamente importante.

A vacinação contra poliomielite termina dia 6 julho, é só
levar o filho e já colocar em dia sua carteirinha de vacinação,
se não há tempo na agenda pra levar o filho, o que já é um
absurdo, simplesmente peça para algum parente amigo, levar a
criança, com os seus documentos.

O Ministério da Saúde vai disponibilizar mais de 170 mil
novas doses de vacinas contra a gripe, depois de solicitação do
governo estadual. As doses vão atender a grupos prioritários.

Se o governo não faz as campanhas é porque ele não se
importa, agora se faz não há quem as busque. Reclamamos dos
nossos direitos, mas não conseguimos fazer o mínimo pela
sociedade que é imunizar-nos de doenças, isso é questão de
saúde pública.

Precisamos mudar nossa cultura de fazer somente aquilo que
achamos que devemos fazer, estudamos se entendemos que
estaremos à margem da sociedade, limpamos o nosso quintal e
cuidamos da dengue quando alguém de nossa família adoece, e
as vacinas só são bem vindas quando estamos em surto da
doença, onde várias pessoas estão morrendo.

Como queremos cobrar nossos direitos diante de
parlamentares, autoridades políticas se não fazemos o mínimo
que é exercer a cidadania nesses atos.

Cobrar é fácil, criticar melhor ainda, mas fazer cada um a
sua parte ninguém quer. O bom é falar mal e cruzar os braços,
vamos em busca de melhorar a nossa família, bairro,
comunidade, cidade, estado e país através dos pequenos atos.
Corrigir é fazer sua parte e depois ter o direito de cobrar.

 O comunicador
Alencar Cardial, 53 anos,
volta a Rádio Brasil Sul
mais de 30 anos após o
começo no microfone.
Ele iniciou a carreira na
Rádio Marajoara de
Ibiporã (hoje Brasil Sul)
em 1981 e depois de
passar por prefixos de
Londrina e interior de São
Paulo, volta a emissora

Brasileira, sobretudo na Copa do
Mundo de 1994 e Copa América
no Uruguai em 1995. Ainda
comanda o plantão esportivo
aos domingos.

Você confere o trabalho de
Alencar Cardial sintonizando AM
1290 ou acessando o site
www.radiobrasilsul.com.br .
Como a Brasil Sul é a primeira
rádio do Paraná com imagem,
em seu site, a emissora dispo-
nibiliza uma câmera para que o
internauta possa acompanhar o
comunicador também vendo
seu trabalho.

Alencar Cardial reforça a Brasil Sul

para integrar o Departamento de
Esportes e apresentar o Programa
“Eu Você e a Madrugada”, sempre
à 0h de domingo, embalando os
ouvintes com músicas dos anos
60, 70 e 80 e a boa companhia
que o rádio proporciona.

Cardial é versátil e além de
programas musicais e de
entretenimento também narra
futebol e outras modalidades
esportivas como Basquete,
Automobilismo, Vôlei, Natação e
Corrida Pedestre. No Currículo
destaque para eventos interna-
cionais como jogos da Seleção

Neymar dos Santos Junior, 20
anos de idade, jogador de futebol.
Esse é o perfil do atacante do
Santos Futebol Clube e Seleção
Brasileira. Mas engana quem
pensa que o camisa onze é
apenas mais um dos vinte e dois
que entram em campo a cada fim
de semana para jogar o Cam-
peonato Brasileiro.

Ele é muito mais que isso.
Conseguiu o que era impossível,
ganhar um salário europeu
jogando em terras brasileiras, sem
mencionar o que tira por fora de
patrocínios e participações em
propagandas.

Neymar hoje alcançou um
lugar de destaque mundial não só
pelo que faz dentro de campo,
mas fora dele. O craque vende
sua imagem, e os anunciantes
apostam no seu jeito moleque,
seu cabelo diferente e gírias que
caem na boca dos fãs.

A revista inglesa Sports
Proespecialista em negócios do
esporte, coloca o santista no topo
de seu já tradicional ranking dos
atletas com maior potencial de
marketing do mundo. O santista
aparece a frente de lendas do
esporte como o velocista Usain
Bolt, o piloto alemão Sebastian
Vettel e o português Cristiano
Ronaldo.

Para Tadeu Sartório, jornalista
esportivo da Tv Esporte Interativo,
o futebol virou negócio há muito
tempo, porém para ele os clubes
precisam aproveitar ainda mais a
lacuna de marketing que está
aberta, como a aproximação do
torcedor com o atleta e vendas
de produtos com a divulgação da
marca do jogador e do clube.

Quanto ao fato de toda essa

O Furacão do Marketing
Esportivo chamado Neymar

exposição sobre o jogador poder
influenciar em seu desempenho
em campo, Sartório acrescenta.
“Compromissos e super
exposição de marketing não me
parece o maior dos problemas,
tendo em vista que muitos
jogadores no futebol atual tem
problemas em campo por conta
de noitadas”.

Emanuel Colombari, repórter
do site Terra, não vê com
estranheza Neymar no topo da
lista, ainda mais se considerar o
potencial dele que ainda não foi
explorado no exterior. Ele acredita
que Messi e o próprio Cristiano
Ronaldo tenham um potencial
absoluto maior que o do camisa
onze santista, mas ambos já têm
imagens muito mais exploradas
do que Nemar. “O próprio McIllroy
tem um potencial enorme, mas
não é um esporte de massa como
o futebol eu não me imagino
comprando tacos de golfe, por
exemplo, por causa dele. Mas
compraria uma camisa do
Neymar na seleção, no Santos ou
em qualquer outro clube do
exterior.” Explica Colombari

Neymar já tem contrato de
patrocínio com 11 empresas:
Ambev (Guaraná Antarctica),
Banco Santander, Claro, Heliar,
Lupo, Nike, Panasonic, Red Bull,
Tenys Pé Baruel, Unilever e
Volkswagen.

Dentro de campo ele também
corresponde, foi artilheiro e
Campeão da Copa do Brasil
2010, Paulistão 2012 e Copa
Libertadores também de 2011.
Com a seleção levantou o título
do campeonato sul americano
sub 20 de 2011 e Superclássico
das américas desse ano.

“O guardião de memórias”
Kim Edwards

Inverno de 1964. Uma violenta
tempestade de neve obriga o Dr.
David Henry a fazer o parto de seus
filhos gêmeos. O menino, primeiro
a nascer, é perfeitamente saudável,
mas o médico logo reconhece na
menina sinais da síndrome de
Down.

Guiado por um impulso
irrefreável e por dolorosas

Sugestões de leitura da Indústria do Conhecimento de Ibiporã
A biblioteca da Indústria do

Conhecimento do SESI dá
sugestões de leitura aos jovens de
Ibiporã. Aproveite o seu período de
férias para ler e absorver novos
conhecimentos. O espaço dispõe de
centenas de títulos novos e tem
ainda internet gratuita.

Confira e visite esse novo
espaço que foi construído para
você pela Administração Mu-
nicipal e pelo SESI.

pelo qual as dores humanas
ultrapassam as de classe e cultura.

Duas mulheres.  Duas vidas.
Dois destinos que poderiam ser um
só. Sera e Bhima estão
indiscutivelmente ligadas, pelo
silêncio ou pela cumplicidade. Mas
ao mesmo tempo estão distantes,
separadas por uma fronteira
intransponível. Como se o fio que
as une não fosse forte o suficiente
para aguentar uma descarga elétrica,
força que parece definir a sorte e a
tragédia da patroa e da empregada.
Duas vidas marcadas pela
decepção, enganadas pela traição,
sujeitas a uma sociedade cruel cuja
voz berra e marca a fogo a
existência dessas mulheres.

“A distância entre nós” é um
romance avassalador, envolvente,
intenso. Você não conseguirá parar
de lê-lo, e não será o mesmo quando
alcançar a última página. Acredite.

*Esta e muitas outras obras
literárias você encontra na Indústria
do Conhecimento do SESI de
Ibiporã.  Venha, faça seu cadastro e
aproveite para retirar livros e utilizar
a internet gratuitamente.

(Colaboração: Zilda Gonzaga
– Ind. do Conhecimento)

Indústria do Conhecimento
SESI - Rua 19 de dezembro,
950 (ao lado do Centro Social

Urbano) - Tel. 3178 - 0238

lembranças do pas-
sado, o Dr. Henry
toma uma decisão
que mudará para
sempre a vida de
todos e o assombrará
até a morte: ele pede
que sua enfermeira,
Caroline, entregue a
criança para adoção
e diz à sua esposa que a menina
não sobreviveu.

Tocada pela fragilidade do bebê,
Caroline decide sair da cidade e
criar Phoebe como sua própria
filha. E Norah, a mãe, jamais
consegue se recuperar do imenso
vazio causado pela ausência da
menina. A partir daí, uma intrincada
trama de segredos,     mentiras e
traições se desenrola, abrindo
feridas que nem o tempo será capaz
de curar.

A força deste livro não está
apenas em sua construção bem
amarrada ou no realismo de seus
personagens, mas principalmente
na sua capacidade de envolver o
leitor da primeira à última página.

Com uma trama tensa e cheia de
surpresas, “O guardião de
memórias” vai emocionar e mostrar
o profundo - e às vezes irreversível
– poder de nossas escolhas.

“A Distância Entre Nós”
Thrity Umrigar

Comovente e arrebatador, cruel
e inesquecível. ‘A distância entre
nós’ retrata intimamente um mundo
que, embora distante, é muito
familiar. Passado na Índia de hoje
e testemunhado por duas mulheres
dolorosamente reais, este romance
mostra como as vidas dos pobres e
dos ricos estão intrinsecamente
enlaçadas, ainda que afastadas entre
si, e capta intensamente o modo

Anuncie Aqui:
L igue  (43)  9135 4048

A Administração Municipal de
Ibiporã iniciou nesta quarta-feira
(27) a obra da nova galeria pluvial
da Avenida Souza Naves, que
recolherá a água da região
central e canalizará até o Córrego
Coari.

A galeria terá 1.500 metros de
extensão, iniciando na Rua 1º de
Maio e receberá manilhas de
grande diâmetro, para resolver
definitivamente o problema de
alagamentos que ocorriam em
dias de grande volume de chuva
na avenida, em razão de entu-
pimento das bocas-de-lobo.

Administração Municipal inicia obra da nova galeria
pluvial na área central com investimento de 1,4 milhão

Máquina descarregando os tubos que serão colocados sob a Avenida Souza Naves  para captar a água da chuva - Galeria terá 1.500 metros de extensão

“É um problema que havia há
mais de 20 anos, segundo
relatos dos moradores e
comerciantes. É uma grande
obra de infraestrutura que a
nossa cidade estava neces-
sitando e decidimos executá-la
para resolver definitivamente o
problema e dar tranquilidade e
qualidade de vida aos moradores
e estabelecimentos da Souza
Naves”, afirmou o prefeito José
Maria.

O trabalho foi iniciado num
trecho da Avenida dos Estu-
dantes, onde foi instalada a

primeira galeria de tubos. A
construtora responsável pela
obra é J. Gabriel Ltda., de
Londrina.

O diretor da empreiteira,
Jorge Gabriel, garantiu que os
serviços serão feitos o mais
rápido possível para causar o
mínimo de transtornos. “Vamos
abrir a vala e fechar no mesmo
dia o trecho que foi aberto para
que os comerciantes possam ter
acesso aos seus estabe-
lecimentos”, afirmou Gabriel.  O
prazo para a execução é de 60
dias úteis, caso não chova muito,

pois do contrário, levará mais
tempo.

Para a obra, a Administração
Municipal obteve R$ 1 milhão do
Governo Federal. Foi uma
demanda que surgiu a partir do
vendaval ocorrido em outubro de
2009, que resultou na decretação
de estado de emergência em
Ibiporã e em pedidos de recursos
à União por parte da Defesa Civil
Municipal. O valor total da obra
será 1,4 milhão, sendo R$
445.014,00 de recursos próprios
do município.

        Fonte: Jaime Kaster - PMI

O prefeito de Londrina,
Barbosa Neto, recebeu hoje (27)
em Brasília o prêmio “Prefeito
Amigo da Criança 2012”, con-
cedido pela Fundação Abrinq. Ele
foi premiado na categoria
Reconhecimento Pleno pelas
Políticas Públicas implementadas
por sua administração, que visam
garantir os direitos de crianças e
adolescentes.

A solenidade ocorreu no
auditório Nereu Ramos na
Câmara dos Deputados e contou
com a presença da ministra dos
Direitos Humanos, Maria do
Rosário, deputados, senadores,
além dos dirigentes da Abrinq. “É
o resultado da administração que
coloca no centro da atenção
desde o primeiro dia de governo
a preocupação em atender a
criança integralmente da melhor
forma possível”, destacou
Barbosa Neto.

Conforme a Abrinq, entidade
sem fim lucrativos criada em 1990,
o Programa Prefeito Amigo da
Criança premia municípios
brasileiros que mais desen-
volveram ações referentes à
melhoria da qualidade de vida e
proteção à criança e adoles-
cência, de acordo com a
Constituição Federal e o Estatuto

Barbosa Neto recebe prêmio
“Prefeito Amigo da Criança”

Premiação concedida pela Fundação Abrinq, foi entregue quarta feira (27 )
na capital federal, em solenidade na Câmara dos Deputados

da Criança e Adolescente (ECA).
O prêmio busca comprometer

o poder público municipal a
implementar políticas públicas
que garantam os direitos de
crianças e adolescentes, com o
objetivo de contribuir para que as
gestões avancem efetivamente.
De acordo com a Abrinq, 1866
municípios concorreram ao
prêmio. Do total, cerca de 183
receberam o título, sendo cinco
do Estado do Paraná.

A secretária municipal de
Assistência Social, Jacqueline
Marçal Micali, acompanhou o
prefeito em Brasília “O prêmio se
deve à municipalização dos
serviços, educação integral e as
ações que o município vem
desenvolvendo, como por
exemplo, na prevenção da violên-
cia com o Programa Afeto”,
ressaltou a secretária.

                                     Fonte: N. Com

Nos dias 30 de Junho (sábado) e 01 de Julho
(domingo) a Casa da Sopa de Ibiporã realiza um
Bazar com produtos importados apreendidos pela
Receita Federal.

As mercadorias foram doadas para serem
vendidas visando ajudar o trabalho assistencial
que a entidade realiza no município.

O Bazar contará com mercadorias novas como
eletrodomésticos, eletrônicos, vídeo games, jogos
e acessórios, roupas, utensílios, brinquedos, entre
muitos outros com preços bem atraentes e será
realizado na Casa da Sopa que fica na Rua Pe.
Vitoriano Valente, 2331 das 08:00 às 18:00 horas,
sendo limitado o número de produtos por pessoa.

Mais informações no site: www.femel.com.br

Casa da Sopa realiza Bazar de
Mercadorias da Receita Federal

O papa Bento 16 nomeou
quarta (27/6) padre Sérgio de
Deus Borges bispo auxiliar para
a Arquidiocese de São Paulo.
Padre Sérgio, da Diocese de
Cornélio Procópio (PR), tem 46
anos e atualmente exerce as
funções pároco na paróquia
Imaculada  Conceição em
Jataizinho e presidente do
Tribunal Eclesiástico de Londrina
(PR). O novo bispo auxiliar de São
Paulo será ordenado no dia 18
de agosto, às 15h, na Diocese de
Cornélio Procópio. Na
mensagem à Arquidiocese de
São Paulo em que comunica a
nomeação, o cardeal dom Odilo
Scherer, arcebispo metro-
politano, agradece à solicitude do
papa Bento 16 pela nomeação.

Ao padre Sérgio, dom Odilo
encaminhou uma mensagem em
que manifesta sua felicidade pela
nomeação do novo bispo auxiliar.
“Sua nomeação é um sinal da
confiança da Igreja na sua pessoa
e do apreço do Santo Padre pelos
seus dons e sua dedicação no
desempenho do ministério
ordenado”, diz a mensagem do
cardeal. “Com a graça do
Episcopado, Deus o chama para
colocar esses dons ainda mais
amplamente ao serviço de vida e
da missão da Igreja”.

Quem  é o Padre Sérgio
de Deus Borges

Padre Sergio de Deus Borges
nasceu em Alfredo Wagner (SC)
no dia 4 de setembro de 1966.
Realizou os estudos filosóficos
com os Freis Capuchinhos em
Ponta Grossa (PR) e os estudos
teológicos no Instituto Teológico
Paulo VI, em Londrina (PR).

Papa nomeia Padre Sérgio
de Deus bispo auxiliar para
Arquidiocese de São Paulo

É também licenciado em
Pedagogia pela Universidade
Luterana do Brasil e tem
especialização em gestão do
ambiente escolar pela mesma
Universidade. Fez mestrado em
Direito  Canônico na Pontifícia
Universidade Lateranense, de
Roma, e tem especialização em
Direito do Matrimônio e da Família,
pela Pontifícia Universidade Santa
Cruz, de Roma. É doutorando em
Direito Canônico pela Pontifícia Uni-
versidade Católica de Buenos Aires.

Foi ordenado presbítero no dia
6 de fevereiro de 1993, sendo
incardinado na Diocese de
Cornélio Procópio (PR).

Exerce o cargo de Juiz do
Tribunal Eclesiástico Interdio-
cesano de Londrina, desde 2001;
no mesmo Tribunal, foi Vigário
Judicial Adjunto (2003-2006); e
Vigário Judicial, desde 2007. É
Presidente da Sociedade Brasi-
leira de Canonistas, desde 2011.
(2000-2006); Reitor do Seminário
Menor Menino Deus (2000-2011);
Pároco da Paróquia Nossa
Senhora da Conceição, em
Jataizinho, desde 2011.

Anuncie Aqui:

L igue
(43) 9135 4048
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Campeonato de Som da festa Boate Car é um sucesso 2ª Brahmamados agita Jataizinho Antonio Farias comemora aniversário com churrasco

Aniversário de
Roberta Almeida em
clima de festa junina

Gabriele Vitória faz seu primeiro ano de vida

Laira foi batizada na
Capela San Rafael,
no dia 03 de junho.
Após a cerimônia,

seus familiares
fizeram um almoço

para celebrar o
batismo.

A primeira Copa
Faculdade Arthur
Thomas de Judô,

realizada no dia 02 de
julho, no Munhecão, foi

um sucesso e contou
com a participação de

Claudiane Erran e G láucia Medeiros comemoram
aniversário juntas

Julio Cesar Leal e
Marcela Teixeira
realizaram o seu
casamento na
chácara Itu, no dia

Netto e Bruna
realizaram sua
cerimônia na
Paróquia Imaculada
Conceição, de
Jataizinho, no dia 30
de maio, e recepcio-
naram os convidados
no Espaço de
Eventos Água
Branca.

No dia 28 de maio,
Alex Tanaka e
Djeimis Tanaka
fizeram uma festinha
de aniversário para a
filha do casal,
Giovana, na Jeb´s,
que contou com a
presença dos
amiguinhos da linda
menina.

  A Igreja Batista
Central realizou a 4ª
Feijoada Missionária,
no domingo (27), no
Bola Brasil Futebol e
Eventos. O almoço
teve o intuito de reunir
fundos para a cons-
trução de um novo
templo.

Pais de Leonardo Masuda festejam o primeiro ano
de vida de seu filho

Glicose Fest
agita Ibiporã

   O evento foi
realizado no dia 26 de
maio, no Espaço
Zacheo. A organização
foi da Double DJ e a
animação ficou por
conta dos DJs Danilo

Beatriz celebrou seu
aniversário de 18 anos,
no dia 25 de maio, com
muito glamour,
finalizando a noite ao
lado dos amigos na
boate Kalahari Club
Londrina.

No domingo (17) foi
realizado o Campeonato de

Som da festa Boate Car, que
contou com a presença de

pessoas de toda a região. O
evento teve direito a troféus

e premiações, além de muita
música. Em ambiente
controlado, os graves,

médios e agudos do som
dos carros puderam ser

elevados ao extremo.

Roberta  Almeida a
celebrou o seu aniversário
na chácara WM, no dia 16
de junho, com um arraiá
montado para seus
convidados, que teve
direito até a um bingo.

1ª Copa Faculdade Arthur Thomas de Judô reúne
vários atletas

diversas academias. A competição foi uma realização da Academia
Augusto Semprebom e Faculdade Arthur Thomas, juntamente com a
Federação Paranaense de Judô e Secretaria de Esporte de Ibiporã.

Netto Brandão e Bruna Pelisson se casam

Thiago Betiati Masuda e
Bruna Pereira Masuda

celebraram, no dia 27 de
maio, o aniversário de seu
filho Leonardo Nascimento

Masuda, no centro
comunitário do Conjunto

Ângelo Maggi.

Aniversário da Giovana Tanaka

O evento foi realizado
na Associação de
Jataizinho, na noite do
dia 16 de junho. A
animação ficou a
cargo dos DJs Danilo
Pomin, David Moreira
e Caio Hernane.

Marcelo Amâncio e
Cibelle Soares

comemoraram o
aniversário de um

aninho da filha,
Gabrielle Vitória, com
tema junino e muitas

gostosuras, no dia 09
de junho.

Claudiane e Glaucia
celebraram, com
muita alegria e ao
lado dos amigos, seus
aniversários no
Espaço Zacheo, no
dia 02 de junho

Pomin, Caio Hernane, David Moreira, Rafa Felix e Lucas LRS.

Igreja Batista Central realiza 4ª Feijoada
Missionária

Beatriz Kunhavalick fecha camarote de
boate para comemorar aniversário

Amigos e parentes
comemoraram,
em um animado
churrasco fogo de
chão na chácara
Modelo, o
aniversário de
Antonio Farias. A
confraternização
foi realizada no
sábado (16).

Laira Verbanek é batizada na Capela do San Rafael

Julio Cesar Leal e Marcela Teixeira se unem
em matrimônio

02  de junho. Família e amigos prestigiaram o matrimônio, que
contou com uma belíssima festa.

Clube da 4º do Residencial Leonardo da Vinci
realiza confraternização

O Clube da 4º
realizou no

Residencial
Leonardo da Vinci

um almoço em
comemoração ao

Dia das Mães – 25
de maio – em

homenagem às
esposas dos
integrantes.

Ciclistas vão até ao extremo Sul do Brasil

Os ciclistas Lavoisier
Richard (Londrina),
Thiago Nunes (Ibiporã)
e Everaldo foram até o
Chui – extremo Sul do
Brasil. O grupo
pedalou pelo litoral Sul

8º Encontro de carros e motos antigos de
Jataizinho expõe raridades

Quem foi ao evento
pode voltar ao
passado e rever
relíquias e jóias raras
no 8º Encontro de
Carros e Motos
Antigos, promovido
nos dias 20 e 21 de
maio. Expositores de

do país, passando pelas praias do Paraná, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul. Foram quase 1.500 km, percorridos em sete dias.

toda a região fizeram questão de mostrar ao público as suas raridades.

www.tudoibipora.com.br

A Gazeta destaca o casal Aparecido e Maria,
proprietários do Bar do Cido no Jardim Santa Paula, região
oeste de Ibiporã. Cido do Bar ,como é conhecido,  é o atual

presidente da associação de moradores e aproveita este espaço
para agradecer a confiança e convida todos para continuarem
lutando para que o Jardim Santa Paula esteja cada vez melhor.

O empresário Ted  do Ted`s Bar, região leste de Londrina,  de boné
azul com outros amigos corinthianos comemorando a classificação
inédita à final da  Libertadores. Confiantes, garantem que este ano

não tem pra ninguém. E Corinthians na cabeça!

Gazeta Social

Olha a dona Virginia ai comemorando mais um aniversário,
rodeada do carinho da família. Em nome da Kitty, Cirinho,
Rosana, Claudia, Heloisa, Dudu, Aninha, Bruno, Thiago,

Rodrigo, Tammy e mais um montão de gente, nós da Gazeta
desejamos toda a felicidade do mundo à nossa ilustre leitora!

Anualmente é realizado um
concurso dedicado especial-
mente para as mulheres que são
apaixonadas pelos times de
futebol, a Musa do Brasileirão.
O concurso é apresentado no
programa Caldeirão do Huck
parceiro do Globo Esporte.

As mulheres que estiverem
interessadas em participar do
concurso devem representar um
dos vinte times que estão na Série
A do Campeonato Brasileiro,
onde passam por seleções e
eliminatórias até a grande final do
concurso escolhendo apenas
uma representante para receber
o título.

As inscrições podem ser feitas
pelas agências dos correios ou
através da internet. Lembrando
que o requisito principal é que as
candidatas tenham mais de 18
anos para participar das seletivas.

A candidata vencedora do
concurso leva para casa um
carro zero quilômetro, o título e
um ensaio fotográfico.

Enquanto não começa o
Concurso de 2012 confira
algumas musas que concor-
reram no ano passado com
destaque para Bianca Leão (foto
abaixo), Musa do Fluminense,
que foi a grande vencedora.

O inverno já começou e precisamos
ajudar aqueles que passam frio. Pensando
nas famílias mais necessitadas, a
Associação de Proteção à Maternidade,
Infância e Família de Ibiporã (APMIF), deu
início, na semana passada, à Campanha
do Agasalho 2012 em Ibiporã.

Para participar, é só levar peças de
roupas de inverno ou cobertores na sede
da APMIF, na Prefeitura, das 8 às 17 horas.
E no sábado, dia 30/6, das 9 às 13 horas, a
APMIF estará com uma barraca na Praça
Pio XII para receber as doações.

Em 2011, a campanha beneficiou 80
famílias. De acordo com a presidente de
honra da APMIF, Eliana Eik Borges Ferreira,

A Administração Municipal
trabalhou rápido e em menos de
uma semana após os estragos
causados pela chuva na ponte
sobre o Ribeirão Jacutinga, o
tráfego de veículos já foi liberado
no local para dar passagem aos
moradores e produtores rurais da
região da Água das Abóboras.

As equipes da Secretaria
Municipal de Obras deslocaram
máquinas para o local, e como o
tempo ajudou, a cabeceira da
ponte, que havia sido levada pela
correnteza, foi refeita. Como a
estrutura da ponte (de pedra e
concreto) não havia sido
prejudicada pela enchente, a
recuperação com a execução do
aterro foi rápida e o trabalho
terminou na noite desta segunda-
feira (25).

Com isso, os motoristas que

Menos de uma semana após os estragos causados pela chuva, a ponte
sobre o Ribeirão Jacutinga já foi liberada para o tráfego dos veículos

Prefeitura de Ibiporã já liberou
a ponte sobre o Rio Jacutinga

vêm do Pico Guarani e Água das
Abóboras já estão podendo usar
novamente essa estrada alter-
nativa para chegar à cidade.

RECONSTRUÇÃO DA
PONTE SOBRE O LINDÓIA
Enquanto isso, a Prefeitura

continuará trabalhando na
reconstrução da ponte de con-
creto  sobre o Ribeirão Lindóia,
que é a passagem principal para
os agricultores que vêm da Água
das Abóboras, que também foi
atingida pela enxurrada da última
terça-feira (19).

O aterro desta ponte foi levado
pelas águas e também algumas
peças da tubulação (Armco) que
será colocada ao lado da ponte
para aumentar a vazão do rio em
dias de chuva forte.

Fonte: Jaime Kaster /  Foto:  Mauricio
Zubinski - PMI

APMIF inicia Campanha do Agasalho 2012

a meta para este ano é que ainda mais
famílias sejam beneficiadas.

"No ano passado a comunidade
participou de forma muito ativa, tivemos uma
boa arrecadação de cobertores. Este ano,
a previsão é que o inverno seja mais
rigoroso, por isso estamos incluindo
novamente os agasalhos na campanha.
Já agradecemos antecipadamente toda a
ajuda, as pessoas que recebem as
doações necessitam muito do nosso
auxílio", afirmou Eliana.

A campanha segue até dia 21 de julho.
Faça a sua parte e ajude a aquecer as
famílias menos favorecidas de Ibiporã.

            Fonte: Juliana Balan e Jaime Kaster - PMI

Neste sábado, dia 30/06, das 9 às 13 horas, a APMIF estará
com uma barraca na Praça Pio XII para receber as

doações de cobertores e agasalhos

Concurso Musa do Brasileirão
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Nilson, instrutor da Auto
Escola Ibiporã, completa mais
um ano de vida no dia 29/06
recebendo os parabéns e votos
de muitas felicidades de todos
os colegas de trabalho.
Felicidades Nilson!


