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Deputado Gilberto Ribeiro encaminha projetos de Lei
pedindo obras para a região metropolitana de Curitiba

O Deputado Esta-
dual Gilberto Ribeiro
(PSB) começou seu
mandato com vários
pedidos à mesa exe-
cutiva da Assembleia
Legislativa do Estado
do Paraná.

Nestes dois pri-
meiros meses de
casa, o Deputado já
propôs vários projetos
de lei, visando aten-
der reivindicação da
população da região
metropolitana. A des-
tacar:
- Pavimentação da
estrada que liga  os
municípios de Campo
Largo a Itaperuçu.
Sendo aceita esta

proposta trará inúme-
ros benefícios para os
municípios de Campo
Largo, Campo Magro e
Itaperuçu, esta locali-
dade é de grande po-
tencial turístico e prin-
cipalmente diminuir o
transito da rodovia dos
Minérios que se encon-
tra completamente
congestionada ;
- A duplicação da rodo-
via PR-415, João
Leopoldo Jacomel no
trecho entre Pinhais e
Piraquara para diminuir
o tráfego de veículos e
também a ocorrência
de inúmeros aciden-
tes;
- A implantação do cur-

so técnico em
informática na rede es-
tadual de ensino mé-
dio;
- A construção de sa-
las de aula no Colégio
Estadual Vila Macedo
em Piraquara além do
fornecimento de con-
juntos escolares, ca-
necas e conjunto de li-
xeiras seletivas;
- A criação de uma
CIRETRAN (Circuns-
crição Regional de Ser-
viços do Departamen-
to de Trânsito. A popu-
lação de Piraquara
quando necessita dos
serviços de transito
para regularizar seus
veículos, devem arcar

Deputado Estadual Gilberto Ribeiro (Foto: Nani Gois)

com gastos elevados e
buscar tais serviços
nos municípios como
Colombo, Pinhais, São
José dos Pinhais e
Curitiba, causando inú-
meras dificuldades
para a população hoje
de aproximadamente
93 mil habitantes e 26
mil veículos automo-
tores. Sempre rece-
bendo a população em
seu Gabinete, o Depu-
tado Gilberto Ribeiro
espera atender às ex-
pectativas de seu elei-
torado sempre que
possível para assim
poder gerar mais
melhorias para o nos-
so Estado.

Ministro da Saúde libera recursos para
UPA 24h em Quatro Barras

A empresa responsável pela construção é a Zech Empreendimentos Ltda e conforme
o termo de dispensa de licitação, o valor do empreendimento será de R$ 999.854,32.
O prazo é de 425 dias para concluir esta Unidade. O preço, gira em torno de R$ 1
mil reais o metro quadrado da obra, portanto conclui-se que não haverá necessidade
de aditivos financeiros. (Foto:Cristiane Fortes)

O assunto é deli-
cado e requer um ra-
ciocínio amplo para os
que desejam entender
os fatos.

Em abril de 2009,
o jornal Metropolitans
denunciou em suas
páginas, o esquema do
prefeito Tolardo de em-
pregar os seus famili-
ares; e os parentes da
equipe do 1º escalão,
e assim procedendo
também na Câmara
Municipal.

Dos citados no jor-
nal, ninguém foi exo-

nerado, apenas rema-
nejados de tal forma que
pudessem permanecer
em seus cargos públi-
cos.

Após dois anos, foi
realizado novo levanta-
mento e observou-se
que ampliou o quadro
funcional de “parêntes”
do prefeito, dos  verea-
dores e dos secretariá-
veis. Quando Tolardo
assumiu a prefeitura, fez
juramento dizendo  que
iria respeitar as leis. Não
é o que está acontecen-
do. O nepotismo é ape-

nas UM dos muitos cri-
mes de improbidade
administrativa que ele
está cometendo.
Quando contratou
para trabalhar na pre-
feitura, os cabos elei-
torais da sua campa-
nha, ele estava ciente
de que era crime. Co-
meteu o erro, e perma-
neceu errando ao dar
continuidade na con-
tratação funcional ab-
surda. Espera-se que
o Ministério Público
faça a lei ser cumprida
em Quatro Barras.

Dos 399 municípios
do Paraná, Quatro Bar-
ras está entre os 16
municípios beneficia-
dos com o convênio li-
berado através da Por-
taria Nº 442, de 2 de
março de 2010, assina-
do pelo Ministro José
Gomes Temporão, que
habilitou a UPA para
este município.

A Estrutura
De acordo com infor-

mações da prefeitura
municipal, a Unidade de
Pronto Atendimento terá
uma estrutura de 923
metros quadrados, com
6 consultórios médicos;
sala para Raio X; área
para atendimento de
emergência, com 4 leitos
para adultos e 2 leitos

Localização
Embora o município

disponha de ótimas áreas
para comportar grandes
obras, como esta, que foi
celebrada ainda no gover-
no Lula, e os recursos re-
passados pela atual pre-
sidente, Dilma Roussef, a
localização foi muito mal
escolhida.

A obra iniciou ao lado
do SESI, onde não há es-
paço para estacionamento
e a entrada e saída para
este local oferece muitos
perigos por estar situado

numa avenida de movimen-
to intenso e ser numa cur-
va. Será um transtorno tan-
to para quem necessita uti-
lizar ônibus ou ainda para
os que utilizarão condução
própria, será necessário
fazer o retorno no municí-
pio de Campina Grande do
Sul, (rotatória do viaduto),
o qual está a 1 km do mai-
or hospital da região me-
tropolitana de Curitiba, o
Angelina Caron.

Uma excelente opção
de localização seria a área
disponível ao lado da Se-

cretaria Municipal de Or-
dem Pública e Cidadania.
O local contém 36 mil
m2, de fácil localização,
alto e arejado. Área
demograficamente cen-
tral, ficando em média a
4 km do bairro Jardim Me-
nino Deus, a 4 km da Bor-
da do Campo, 4 km da
Campininha e a 1 km do
centro. O local conta com
estrutura de segurança,
ambulância e viaturas da
secretaria, além de espa-
ço reservado para o cor-
po de bombeiros.

para pediatria; área de
observação com 10 lei-
tos; e 2 mini apartamen-
tos de internação, além
de contar em breve com
um laboratório de análi-
ses clínicas - uma estru-
tura que será
disponibilizada gratuita-
mente à população atra-
vés do Sistema Único de
Saúde, o SUS.

Editorial
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O prefeito de Quatro
Barras, Loreno Bernardo
Tolardo, poderá sofrer
ação civil pública por ato
de improbidade adminis-
trativa por utilizar o jornal
oficial do município para
fazer promoção pessoal.
Dos aproximadamente
200 exemplares analisa-
dos, ele foi capa de mais
de 150, sendo que em di-
versos exemplares, ele
aparece estampado,
além da capa, no interior
do informativo, sempre
acompanhado das maté-
rias de propaganda, e
também na coluna soci-
al, demasiadamente.

O Ministério Público,
deverá fazer averiguação
e tomada de providênci-
as sobre a utilização de
forma indevida dos mei-
os de comunicação utili-
zados pela prefeitura mu-
nicipal, além do Diário Ofi-
cial, os demais jornais
que circulam na cidade
que também recebem
para divulgarem notícias
sobre Quatro Barras e o
portal oficial da Prefeitu-
ra (www.

Exclusivo: Prefeito Tolardo deverá ser investigado
por promoção pessoal no diário oficial do município

quatrobarrasparana.com.br),
todos mantidos com di-
nheiro público.

O Ministério Público
deverá investigar todas as
ações de comunicação da
prefeitura para prevenir ou
repelir qualquer propagan-
da indevida e tome as me-
didas cabíveis ao caso, se
assim entender como: que
o prefeito seja responsa-
bilizado conforme determi-
na a Lei n.° 8.429 de 02
de junho de 1992, por
eventual propaganda
indevida e outras medidas
que julgar necessárias e
cabíveis. É de suma impor-
tância, que seja feito um
levantamento dos valores
repassados para agência
de publicidade e quanto à
distribuição desta verba
para os jornais, além de le-
vantamento das publica-
ções oficiais, e se o Diário
Oficial Agora Paraná tam-
bém recebeu por propagan-
da do prefeito, e o valor
pago por este serviço.

Segundo a legislação,
a publicidade oficial que é
custeada por recursos pú-
blicos, deve ter somente o

caráter educativo, informa-
tivo ou de orientação soci-
al, e por essa razão não
poderia ser utilizada para
a promoção pessoal, com
publicação de matérias
que visam à promoção do
cumprimento de promes-
sas do gestor público mu-
nicipal. Se for constatado
que a propaganda é
indevida, o Poder Judiciá-
rio deverá determinar a re-
tirada imediata das maté-
rias que destacam o pre-
feito no site e proibi-lo de
estampar sua imagem no
diário oficial e demais mei-
os de comunicação que
circulam na região.

Campanha em 2008
Durante campanha

eleitoral, Tolardo elaborou
informativos prometendo
inúmeras obras.  Pavimen-
tação asfáltica, creches,
unidades de saúde, entre
outros. Isso é mais do que
um dever do administrador
público, não existe muni-
cípio sem obras, muito
menos em Quatro Barras,
que o prefeito Tolardo re-
cebeu o município com

mais de R$ 6 milhões em
caixa a empenhar, a arre-
cadação de impostos é
imensa e os recursos es-
taduais e federais vem em
abundância para investir
nas necessidades da co-
munidade. Desta forma,
ele e sua imensa equipe
de trabalho estão fazendo
aquilo que é obrigação da
administração municipal,
buscar o que existe de
melhor em infraestrutura
para a população.

Jóia Rara do Paraná
Infringindo a Lei, este

é o slogan da administra-
ção Loreno Tolardo.

Está esculpido no ar-
tigo 37, § 1°, da Consti-
tuição Federal e ratifica-
do pela Lei Orgânica do
município, Artigo 85 - Pa-
rágrafo 2º (texto incluído
pela emenda revisional
número 003/2008, a qual
teve assessoria jurídica do
advogado Manoel
Waldemar Barbosa Filho),
onde diz: “A publicidade
dos atos, programas,
obras, serviços e campa-
nhas dos órgãos públicos

deverá ter caráter
educativo, informativo ou
de orientação social, dela
não podendo constar no-
mes, símbolos ou ima-
gens que caracterizem
promoção pessoal de au-
toridades ou servidores
públicos“.

Os Poderes Públicos
devem utilizar, na publici-
dade oficial, somente sím-
bolos oficiais (bandeira,
brasão, armas e hino), de
modo correto e impesso-
al, e o nome do ente e/ou
órgão público (Governo
Federal ou Estadual ou
Municipal, Prefeitura ou
Câmara Municipal, Minis-
tério ou Secretaria de Edu-
cação, de Saúde, do Tra-
balho, etc) na veiculação
de suas atividades”.

Tal dispositivo é
corolário do Princípio da
Impessoalidade, previsto
no caput do dispositivo
supracitado, que “visa a
neutralidade e a objetivi-
dade das atividades admi-
nistrativas no regime polí-
tico, que tem como obje-
tivo principal o interesse
público. Este princípio traz

consigo a ausência de
marcas pessoais e par-
ticulares corresponden-
tes ao administrador que
esteja no exercício da
atividade administrativa.
A pessoa política é o Es-
tado, e as pessoas que
compõem a Administra-
ção Pública exercem
suas atividades voltadas
ao interesse público e
não pessoal. O princípio
da impessoalidade proí-
be o subjetivismo.

É forçoso desatacar
que tal promoção é feita
à custa do erário públi-
co, que arca com a con-
fecção de convites, pla-
cas, banners, faixas,
adesivos e a realização
dos eventos, bem como
o pagamento de bandas,
carros de som, artistas,
entre outras propagan-
das e publicidades para
abrilhantar e promover o
prefeito municipal.

É hora de respeitar a
lei, promoção pessoal se
faz com o seu dinheiro,
do seu bolso, e não com
o dinheiro público, di-
nheiro da população.
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Quadra de espor-
tes com iluminação
precária, tabela de
basquete comprome-
tida, redes laterais
danificadas, play-
graund em péssimas
condições, assim en-
contra-se a praça
Thiago Romero dos
Prazeres, espaço de
lazer localizado no
bairro Itapira, ao lado
da associação de mo-
radores, em condi-
ções precárias de
uso.

A única cancha de
areia, (situada ao lado
da Unidade de Saúde
do bairro Itapira) que
era utilizada por gran-
de parte dos morado-
res, está totalmente
abandonada, com
mato encobrindo a
areia, alambrado
destruído e com des-
moronamento de ter-
ra e pedra do aterro da
escola especial nas
laterais.

Embora esses
dois espaços sejam
necessários para a
prática de esportes e
lazer das pessoas
que ali moram, há
muito tempo não rece-
bem nenhum investi-
mento da Prefeitura
Municipal. Aliás desde
que esta gestão assu-
miu, deixou de lado as
obras existentes no
bairro e nada fez para
conservar os patrimô-
nios públicos e nem

mesmo beneficiou as
mais de 400 famílias
residentes no Itapira
com novas obras.

Conclusão: os mo-
radores queixam-se
que somente são lem-
brados em época de
campanha eleitoral.
Passa as eleições e o
prefeito eleito e os ve-
readores mais votados
somem. Retornam
após três anos e meio,
quando inicia-se nova
campanha para pedir
votos.

A exemplo do que
acontece no bairro
Itapira, outras três
canchas de areia, con-
templadas na adminis-
tração anterior, tam-
bém foram abandona-
das. A localizada no
bairro Jardim Menino
Deus não existe mais,
sem investimentos e
com ausência de repa-
ros, sobrou apenas os
escombros que foram
recolhidos por um ca-
minhão da prefeitura.
No local, nada tem que
possa identificar que
um dia naquele espaço
havia uma área de
lazer.

No bairro Jardim
Pinheiros, a situação
não é muito diferente,
está tudo muito precá-
rio, e a outra situada
no Jardim Creplive,
não mais atraí a juven-
tude, tornou-se ina-
cessível a sua utiliza-
ção, principalmente

Espaços públicos estão abandonados pelo atual governo
quando chove e fica
dias inundada, (tam-
bém com traves e
almbrado enferrujado e
rede despedaçada).

Em alguns desses
locais, o mato e a falta
de iluminação contri-
buem para ação de
marginais.

A população recla-
ma do descaso do po-
der municipal. “Sabe-
mos que o esporte dis-
tancia o jovem das dro-
gas e da violência e é
importante manter es-
ses espaços em con-
dições de uso para en-
tusiasmar os adoles-
centes para a prática
desportiva”, explica
uma mãe indignada ao
observar a situação
caótica.

O secretário Muni-
cipal de Esporte, Cul-
tura e Lazer, Fernando
Cunha, deve urgente-
mente, encaminhar
projeto de revi tal i -
zação à secretaria de
Planejamento, segui-
do para a de Obras e
Infraestrutura. Com
tantos secretários (15
é o total), diretores em
abundância, assesso-
res técnicos, de pla-
nejamento, e tantos
outros mais, o está
faltando para agirem
em prol da população
e conservação do
patrimônio público?
Com certeza é a “in-
disposição” para tra-
balhar.

Local onde um dia foi espaço para a prática de esportes, a cancha de areia do
Itapira, onde hoje só tem mato. (Fotos: Cris Fortes)

A cancha de areia do Jardim Pinheiros (Humaitá) precisa urgente de alambrados
novos, traves (as que tem estão enferrujadas oferecendo risco de acidentes), roçada
nas laterais que encontram-se com mato muito alto, redes de gol e troca de areia.

O ginásio de Esportes no bairro Santa Luzia está com poucas atividades
desenvolvidas, quase abandonado. De acordo com o secretário da área, Fernando
Cunha, a demanda é pequena. O muro em volta do prédio público está precisando
de pinturas e reparos.

O Ginásio de Esportes do Menino Deus está sendo pichado e depredado

Cancha de areia do Jardim Creplive, precisa da troca de alambrados, redes novas
e traves em condições de uso, (as que tem, estaõ enferrujadas).
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“No dia dois de de-
zembro de 2004, um gru-
po de moradores de Qua-
tro Barras fechou por três
horas a rodovia BR-116,
no Contorno Leste. Com
pneus colocados na pis-
ta e faixas indicando a in-
terdição da rodovia, os
manifestantes cobraram
do Departamento Nacio-
nal de Infra-Estrutura de
Transportes (Dnit) obras
para dar mais segurança
aos pedestres que mo-
ram no município e pre-
cisam cruzar a via. Os
manifestantes se con-
centraram no quilômetro
75, próximo ao distrito de
Borda do Campo, e tam-
bém montaram barreiras
no sentido contrário da
rodovia. Como havia uma

Seis anos após protesto inicia obra da passarela
em cima do Contorno Leste em Quatro Barras

Localidade onde iniciou a construção da passarela, km 75,2-sul que ligará rua situada
nos fundos da Faurecia à estrada da Baitaca, próximo à fazenda do prefeito Loreno
Tolardo. Uma obra que valorizará os imóveis nesta região e que segundo informou a
Autopista Litoral Sul local de ocorrência de muitos acidentes.

Estudos realizados em 2007, comprovaram que a prioridade 1 para a construção de
uma passarela seria neste local, km 76,6-sul que faz a ligação do bairro Jardim das
Acácias à Avenida Prefeito Domingos Mocelin Neto (imediações do Ninho da Gralha),
onde inclusive ocorreram atropelamentos com morte. (Fotos: Cristiane Fortes)

Buraco no asfalto causou
prejuízos no Itapira

Um enorme buraco
no asfalto, na entrada do
bairro Itapira - Rua das
Flores, estava causando
transtornos aos motoris-
tas. A moradora Ivanete
R. de Mello passou com
seu veículo no local e
teve um pneu cortado.
Durante a semana dois
motoqueiros caíram em
decorrência do desnível
provocado pela falta de

Morro Anhangava

Fazenda prefeito
Loreno Tolardo

Local da passarela

faixa indicando a interdi-
ção da pista - no acesso
ao Contorno Leste -, pou-
cos motoristas se arrisca-
ram a seguir pela via. Já
no sentido da rodovia em
direção a São Paulo, a fila
de congestionamento pas-
sou de dois quilômetros.

A manifestação foi pro-
movida pela Associação
de Moradores de Borda do
Campo. Eles cobravam a
construção de passarela e
de acordo com o líder co-
munitário Roberto Carlos
da Conceição, os morado-
res queriam a presença de
um representante do Dnit
“e que ele desse um pra-
zo para o início das obras”.
Ele diz que, com a cons-
trução da via, o distrito foi
dividido ao meio e a popu-

lação precisa arriscar a vida
para cruzar a rodovia.

O morador de Borda do
Campo, Adenilson Pereira,
lamenta que há cerca de um
mês a avó de 74 anos mor-
reu atropelada quando es-
perava no acostamento para
atravessar a estrada. “Ela foi
uma das diversas pessoas
que já foram vítimas da ro-
dovia”, falou.

(Conteúdo extraído do jornal
Tribuna do Paraná em 03/12/
2006)

Observação: na época  do
fato ocorrido, não existia
uma demarcação correta
dos kms, desta forma o
km 75 mencionado na re-
portagem refere-se ao km
76,6 sul.

A reportagem do jornal
Metropolitans está acom-
panhando o início das
obras para a construção
da tão sonhada passare-
la. Infelizmente para os
moradores dos bairros Jar-
dim das Acácias, Nossa
Senhora de Fátima e Bor-
da do Campo a notícia não
é a desejada. A passarela
que está sendo construída
não irá facilitar e muito
menos diminuir o risco de
morte para esses morado-
res que necessitam cruzar
a rodovia.

 O local escolhido para
a implantação da obra, é
no km 75,2 sul, atrás da
área industrial, (fundos da
Faurecia) para a estrada
da Baitaca (no meio da fa-
zenda do prefeito Loreno
Tolardo). É muito estranha
a implantação nesta loca-

lidade. Não há moradores
naquela região que justifi-
ca uma obra tão importan-
te para o local no momen-
to. Ao contrário, a neces-
sidade maior é no km 76,6
onde o fluxo de pessoas é
intenso, inclusive ocasio-
nando diversos atropela-
mentos.

“Erika Martins da
assessoria da Autopista
Litoral Sul informou ao

Metropolitans
que os locais onde são

implantadas as
passarelas, no trecho

sob concessão,
são definidos de acordo

com estudos
que analisam o número

de acidentes
e a urbanização da
região, que indica

o montante de travessia
de pedestres”.

Quais estudos foram
feitos nesta localidade
que indicou montante da
travessia de pedestres?
Qual o número de aciden-
tes no local que justifica
a construção desta pas-
sarela? Quem será bene-
ficiado com a obra nesta
localização? Quem fará
uso da passarela?

Os moradores mais
próximos deste local são
as famílias do prefeito
Tolardo e do seu irmão,
o empresário Luis
Tolardo, todos utilizam
seus veículos e ninguém
circula a pé naquele tre-
cho. Enquanto isso, as
comunidades dos bair-
ros acima citados conti-
nuarão a travessia em
cima da rodovia, arris-
cando sua vida e a de
seus familiares.

Do sonho para a realidade:
iniciou obras para construção da PASSARELA

reparos. Na segunda-feira,
18 de abril, a  vereadora
Jacqueline Bertapeli
(PMDB) solicitou através
da indicação n.º 86/2011
que fossem realizadas
obras para reparos neste
local e em frente à Secre-
taria de Ordem Pública e
Cidadania, que também
tem seu asfalto danificado.

Na sexta-feira (29),
equipe da Secretaria de

Vereadora Jacqueline Bertapeli solicitou na sessão plenária no dia 18 de abril,
obras de reparos no asfalto do bairro Itapira. (Foto: Cris Fortes)

Infraestrutura, estiveram
no local e atenderam a
reivindicação da parla-
mentar.

“Agradeço o pronto
atendimento do prefeito
Loreno que através da
secretaria responsável,
comandada por Jarbas
Mocelin prontamente re-
alizaram os reparos para
o conserto da rua”, dis-
se a vereadora.
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O vereador Ângelo
Andreatta – Lara (PMDB)
está empenhado em “ilu-
minar” Quatro Barras.
Desde o ano de 2009, ele
vem através dos seus re-
querimentos solicitando
ao prefeito Tolardo exten-
são da rede de ilumina-
ção pública, um serviço
que irá beneficiar deze-
nas de famílias de vários
bairros. De acordo com
o vereador peemede-
bista, a escuridão nos
locais supracitados favo-
rece a ação de vândalos
e marginais, colocando
em risco a vida e o
patrimônio dos morado-
res. Na semana que pas-
sou, o prefeito liberou re-
cursos para implantação
e melhorias na área de
iluminação pública. O ve-
reador ficou entusiasma-
do com a possibilidade
dos seus pedidos serem

Vereador Lara encaminhou
pedidos de extensão de rede
de iluminação pública para

ruas do município

atendidos. Para conheci-
mento da comunidade, se-
gue abaixo a relação dos
lugares indicados.

- Em Borda do Cam-
po, na Rua Valentin
Andreatta em toda sua
extensão; e na Rua
Belarmino Tavares.

- No Bosque Merhy,
nas Ruas, Luiz Tolardo,
Angelina Borda Cordeiro,
Zilda Quadri Merhy e Fran-
cisco Andreatta, obras de
extensão da rede de ilumi-
nação pública e instalação
de luminárias.

- Jardim Orestes Thá,
na Rua Faustino de Lima,
a colocação de mais um
poste com luminária no fi-
nal desta rua.

- Próximo ao Contor-
no Leste (BR-116), na Rua
Durval Ribeiro da Costa ex-
tensão da rede com a co-
locação de luminárias.

O vereador ressalta,

que este pedido não é
meramente seu, mas sim
dos moradores que habi-
tam as referidas ruas e,
também, daqueles que
circulam por estes locais
no período noturno.

“Acredito na urbani-
dade e no bom senso do
prefeito que, com certe-
za, irá atender este pe-
dido imediatamente. A
extensão da rede de ilu-
minação pública e a im-
plantação de luminárias
se fazem amplamente
necessár ias,  mesmo
porque, iluminação pú-
blica é um direito do ci-
dadão e faz parte da se-
gurança no cotidiano da
população”, declarou.
Finalizando que os re-
cursos devem atender
além da extensão da
rede, a manutenção pe-
riódica das que já exis-
tem.

O vereador Lara (PMDB) encaminhou seis “requerimentos” ao gabinete do prefeito
Tolardo solicitando extensão de rede de iluminação pública e implantação de

luminárias em diversas ruas do município. (Fotos: Cristiane Fortes)

Rua Luiz Tolardo no Bosque Merhy tem luminárias somente nas imediações da
residência do ex-senador Osmar Dias

O vereador Eliseu
Agenor Grigolo propôs
Emenda na Lei Orçamen-
tária para 2011 no valor de
R$ 80.000,00 para ser
destinados à cobertura e
reparos da quadra de es-
portes da Escola Munici-
pal Tancredo de Almeida
Neves, localizada na co-
munidade Campininha.

A Emenda Aditiva ao
projeto de Lei n.º 45/
2010, foi aprovada, fican-
do determinada a inclu-

são do valor citado para a
respectiva obra.

O parlamentar decla-
rou que a escola necessi-
ta dessa obra para que
possa atender melhor aos
seus alunos no que se re-
fere às atividades esporti-
vas e culturais. E para que
haja melhores condições
de atendimento à popula-
ção quando ocorrer a rea-
lização de eventos no re-
ferido estabelecimento de
ensino municipal. “Fico

Quadra da Escola Tancredo
Neves na Campininha será

revitalizada e ganhará cobertura

satisfeito em poder dar
esta notícia para os mo-
radores da Campininha e
das imediações, pois é
uma grande conquista
para a comunidade. A re-
gião é muito úmida e fria
com garoa, e os alunos
carecem de um lugar
apropriado com cobertu-
ra para a realização das
tarefas. Conto com a co-
laboração do prefeito
Loreno para que se inicie
brevemente ”, conclui.

A emenda aditiva foi aprovada no valor de R$ 80 mil
reais, e é de autoria do vereador Eliseu Agenor Grigolo

Para o vereador Eliseu  é de grande relevância a obra para atender os
alunos e a comunidade da Campininha.

Rua Holanda, 193 - Bacacheri / Ctba
Fone: 3356-5112

De 2ª à 6ª feira a partir das 18h e sábado às 12h
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Com objetivo de
minimizar ou mesmo
acabar com o drama
dos moradores dos bair-
ros: Parque Residencial
e Industrial (atrás da
paróquia São Sebasti-
ão; prolongamento da
Avenida São Sebastião;
Jardim Pinheiros “Rua
Manoel Alves dos San-
tos” e trechos da Aveni-
da das Pedreiras em
Borda do Campo, os ve-
readores Jacqueline
Bertapeli e Ângelo
Andreatta (PMDB)
protocolaram o requeri-
mento n.º 77/2011, soli-
citando ao prefeito mu-
nicipal, estudos para

A vereadora qua-
t r o - b a r r e n s e ,
Jacqueline Bertapeli
(PMDB) apresentou na
Câmara Municipal o
requerimento n.º 38/
2011 onde pede a re-
forma e revitalização
da Praça Central do
bairro Jardim Menino
Deus.

“Para tornar-se
uma praça mais mo-
derna e arejada, há
necessidade de
arborização, acessibili-
dade para portadores
de necessidades es-
peciais, bancos, um
novo play-ground para
as crianças e amplia-
ção da iluminação para
maior segurança dos
moradores e transeun-
tes noturnos”, diz.

Na oportunidade
ela relembrou no docu-
mento, que conforme
o projeto de Lei 05/
2010, de sua autoria,
pediu que fosse insta-
lada academia de gi-
nástica ao ar livre no
local, o qual visa pro-
porcionar mais quali-
dade de vida aos
munícipes, pois não
são todos que disponi-
bilizam de recursos fi-
nanceiros para fre-
qüentar academias
particulares. A verea-
dora peemedebista

Parlamentares solicitam
projeto para implantação

da rede coletora de esgoto

elaboração de projetos
para execução da rede
coletora de esgoto.

A nobre parlamentar
Jacqueline Bertapeli rela-
ta que “após analisarem
o perímetro urbano,
constataram que há lo-
cais que não possuem
nenhum tipo de coleta e
destinação do esgoto de
‘rede coletora’, os quais
estão acarretando sérios
problemas ambien-tais,
principalmente por esta-
rem próximos da represa
do Irai e de outras áreas
de preservação ambi-
ental”.

O vereador Lara ex-
plica que é necessário a

implantação dos projetos
ambientais e de urbani-
zação para cumprir rigo-
rosamente as leis que
regem a legislação
ambiental e principal-
mente atender a popula-
ção. Ele complementa, “é
inadmissível que em ple-
no ano de 2011 ainda
exista no município, na
área central, a ausência
da rede de coleta de es-
goto”.

Encerram citando
que, para a concre-
tização do projeto, é ne-
cessário o pronto atendi-
mento do prefeito Loreno
Tolardo, com parceria da
Sanepar.

Vereadores Jacqueline Bertapeli e Angelo Andreatta - Lara (PMDB), protocolaram
pedido para execução da rede coletora de esgoto para atender a população que
ainda não foi beneficiada com este serviço. Enfatizam que para a concretização

do projeto, é necessário o pronto atendimento do prefeito
Loreno Tolardo, com parceria da Sanepar.

Vereadora Jacqueline Bertapeli
pede revitalização da Praça do

Jardim Menino Deus

ressalta ainda que há
necessidade urgente
da revitalização da qua-
dra poliesportiva, ob-
servando que é impor-
tante a colocação de
traves e tabelas de bas-
quete, pois a pratica de
esportes, gera novos
atletas, beneficia a saú-
de e inibe a margina-

lidade. “Esporte não
combina com bebidas
e nem drogas, por isso
recomendo que a ad-
ministração atenda
com carinho a este pe-
dido que faço, não pra
mim, mas sim para
atender aos quatro-
barrenses”, declara
Jacqueline.

A parlamentar Jacqueline explica que a comunidade
“clama” por um espaço adequado para lazer, com

uma estrutura moderna e bem equipada. Sendo que
no Jardim Menino Deus é a única praça existente.

Na Rua Hallaor Artigas, localizada no Parque Residencial e Industrial  de Quatro
Barras, é visível o esgoto a céu aberto, a menos de 500m do centro da cidade.

A praça localizada na área central do bairro Jardim Menino Deus necessita de
obras de paisagismo e revitalização, conforme solicitou a vereadora

Jacqueline Bertapeli no requerimento n.º 38
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Estive presente nas últimas Sessões ocorridas na Câmara
Municipal e o que me chamou a atenção, dentre muitas “barbáries”,
foi um fato que vem acontecendo toda semana nesta Casa de Leis.
O Executivo Municipal envia projetos de Lei para aprovação, e os
vereadores Lara e Jacqueline Bertapeli (PMDB), ficam exclusos de
suas cópias para estudarem o projeto para aprovação ou não dos
parlamentares.

Na segunda-feira (18), este fato que se tornou corriqueiro, repe-
tiu-se, e após o presidente do Legislativo, vereador Olair Ribeiro Lago
– Laio (PSDB), pedir para que a secretária da Mesa, lesse o primeiro
projeto, a vereadora Jacqueline Bertapeli pediu a palavra e questio-
nou que não era justo, todos os demais colegas parlamentares esta-
vam com cópias dos projetos em mãos, e ela e o vereador Lara não
tinham o documento. “Como votar no escuro”? –Sem saber detalhes
dos projetos onde os valores de abertura de crédito são exorbitantes.
O presidente Laio, interrompeu a sessão por 5 minutos para que as
cópias fossem feitas e repassadas aos vereadores.

O segundo fato estranho, que também ocorre constantemente, é
que, o prefeito Tolardo encaminha os projetos de Lei na segunda-feira
para a Câmara, não havendo tempo disponível para análise e estudo
dos projetos. O presidente Laio coloca em votação, solicitando aos
parlamentares para que votem e aprovem em 1ª e 2ª votação na mes-
ma seção. Isso fere o Regimento Interno, onde cita que é necessário
o intervalo de 24h entre a 1ª e a 2ª votação. Vamos respeitar as leis e
deixar de “boicotar”  os vereadores de oposição.

Lombada I
Moradores do bairro Itapira, ficaram felizes, pelo requerimento

da vereadora Jacqueline Bertapeli (PMDB) que pediu  uma passa-
gem elevada (lombada larga e baixa com faixa de pedestre em cima
- muito utilizada nos centros urbanos de movimento) próxima aos
pontos de ônibus (Avenida Dom Pedro II) neste bairro. Ocorre que
durante o horário de entrada e saída das cinco empresas
multinacionais, o movimento de veículos é intenso, dificultando aos
transeuntes a travessia da avenida. Esse pedido foi feito em julho
de 2009. Após decorrer quase dois anos, este local foi “palco” de
diversos acidentes, atropelamentos com morte, e batidas violentas
de automóveis.

Lombada II
Em abril de 2011, após dois anos do pedido da parlamentar

Jacqueline Bertapeli (PMDB), ela solicitou novamente a passagem
elevada para este local, e ainda pediu uma lombada em frente a
escola Municipal Rui Valdir Pereira Kern, local de movimento inten-
so de crianças e dos motoristas ascelerados e sem cautela. Espe-
ra-se que o bom senso do prefeito Tolardo prevaleça, e que as pro-
vidências solicitadas pela nobre vereadora sejam atendidas, antes
que algo trágico ocorra e a sua consciência não o deixe “dormir”.

Morte trágica na Estrada da Graciosa
A imprensa fez o que es-

tava ao alcance para evitar
mais uma tragédia no
curriculun da administração
do prefeito Loreno Tolardo,
infelizmente não foi possível.

Um dos últimos Pinheiro
que ainda restava no trajeto
da Graciosa que está sendo
pavimentado dentro da área
que pertence a Quatro Bar-
ras, foi cortado. A árvore cen-
tenária acabou como as ou-
tras OITENTA  que foram der-
rubadas às margens da Gra-
ciosa juntamente com outras
centenas de árvores nativas
sacrificadas ao longo do tre-
cho, desvirtuando totalmente
o cenário ecológico. Estranho
é que no projeto original apro-
vado pelos orgãos ambientais
e secretaria Estadual da Cul-
tura, foi rigorosamente pre-
servada araucárias e mata
nativa. Bem como barranco
para manter o traçado ainda
feito à mão como é na serra
e até Antonina. A população
deseja saber quem autorizou
a devastação das margens e
para onde foi a madeira, quem
é o comprador, e aonde foi
publicada a licitação da venda
da madeira. Situações como
esta, estão se tornando co-
muns em Quatro Barras.
Desmatamento de araucárias
na Estrada da Graciosa, corte
intensivo de árvores nos bair-
ros Itapira e São Pedro, árvo-
res que embelezavam a Praça
9 de novembro, outras que
ocupavam a lateral do estaci-
onamento da prefeitura, e seis
pinheiros na Escola Izahir Lago
em Borda do Campo, todas
sacrificadas sem dó e nem pi-
edade foram cortadas. Alguém
precisa tomar providências e ti-
rar o combustível das moto-
serras da equipe do prefeito.
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Este Pinheiro foi manchete na edição n.º 95 do Metropolitan´s
notícias. Estava vivo quando saiu a edição em 10/03/2011

No domingo 03 de abril, lamentavelmente ele estava literalmente
“morto”, caído ao lado da histórica estrada da Graciosa. Algum
“orgão” ambiental deve investigar este desmatamento intenso que
está ocorrendo no município de Quatro Barras.

Instituto Paraná de Pesquisas e Análise de Consumidor em Quatro Barras

Possivelmente você leitor
quatrobarrense, foi entrevistado
na semana santa por alguém
que se identificou sendo da em-
presa Paraná Pesquisa. Dentre
as várias perguntas feitas, uma
chamou a atenção de quem era
questionado: “Em quem você
votaria para prefeito em 2012?
Tendo como alternativas para
responder: - LorenoTolardo;
Edison Repinoski; Roberto
Adamoski; Angelo Andreatta;
entre outros.........

O interessante desse ques-
tionário, é o detalhe que ao ser
indagado, era necessário forne-
cer nome completo e endereço.

Alguém que precisa dos ser-
viços da prefeitura, como médi-
cos, remédios, material escolar,

transporte, etc...vai ser sincero
na resposta e depois correr o ris-
co de sofrer represálias?

Desta forma, avalia-se que
o “entrevistado” pode ou não ter
sido sincero.

PESQUISA PAGA COM
DINHEIRO PÚBLICO

O outro detalhe alarmante é
que na edição 2091 do  Diário
Oficial de Quatro Barras, Jornal
Agora Paraná, com data de 14
de abril de 2011, foi publicado o
extrato do contrato n.º 49/2011,
no valor de R$ 77.800,00 e a
contratada foi o Instituto Paraná
Pesquisa. A pergunta que não
quer calar: O munícipe que paga
seus impostos está feliz em ver
o dinheiro público ser investido,
(reparem no valor) em  pesquisa

para sondagem  da popularida-
de do prefeito Loreno visando as
eleições de 2012?

Isto é proibido por Lei com
o dinheiro público.

O inacreditável é que este
não é o primeiro empenho para
esta empresa, ela já recebeu
dinheiro dos cofres do municí-
pio na realização de “outras”
pesquisas. Com o valor de R$
77.800 pode-se comprar TRÊS
veículos Zero Km para o trans-
porte da saúde; ou adquirir UMA
ambulância; ou construir QUA-
TRO casas padrão para os
desabrigados das chuvas, mo-
radores do Jardim Menino
Deus. Com dois empenhos fei-
tos, duplica-se os investimen-
tos acima citados.

Publicação da Êxito Comunicação Ltda
CNPJ 05.033.395/0001-42
 jornalmetropolitans@gmail.com
Jornalista: Cristiane Fortes DRT 4273-Pr
Redação: Rua das Azaléias, 15 - Bairro Itapira
Quatro Barras – PR / Fone: 3672-4805 /  9966-9222
Artigos assinados, de colaboradores e assessoria de imprensa
não correspondem necessariamente  à opinião do jornal.

Dança das cadeiras continua
Tolardo continua buscando nomes da administração anterior para

compor o seu governo. Isto comprova que os seus correligionários
estão indo mal. Primeiro foi a contratação de Amauri Heindyk, a 1ª
suplente de vereadora, Roseli Vidolin que é da oposição. A dança das
cadeiras não para, e a contratação dos peemedebistas é de suma
importância para o prefeito Loreno que tenta desestruturar com di-
nheiro público o grupo político do PMDB.

Paraná Urbano
Difícil de compreender. Em todas as obras de pavimentação

asfáltica realizadas em Quatro Barras, consta a Placa do Paraná
Urbano. Isso é dívida! O pagamento dessas obras inicia dois anos
após a conclusão do serviço. Ou seja, em 2013, e terminará em
2019, se foi financiado em seis anos. É bom que as propagandas
do prefeito expliquem isso para o povo.
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“Publicado na edição n.º
95 do Metropolitan´s notíci-
as”.

No bairro Itapira e Jar-
dim São Pedro, realizaram
uma HIPER limpeza, quan-
to ao corte de pinus e
eucalyptos. Milhares de ár-
vores foram derrubadas, as
que ocupavam os terrenos
pertencentes à prefeitura e
à PreviBarras. A população
deseja saber se houve lici-

Desmatamento nos terrenos da Prefeitura

e da PreviBarras

tação para a empreitada do
corte, quem realizou a der-
rubada das árvores, quem
comprou a madeira e aonde
foram parar os recursos des-
ta mercadoria. O caminhão
Mercedes Benz de Placa
AMP-9755 de Campina
Grande do Sul foi fotografa-
do carregando a madeira
cortada do terreno da prefei-
tura de Quatro Barras locali-
zado no Jardim São Pedro. A

quem pertence este cami-
nhão? Possivelmente, nos
próximos dias, representan-
tes de uma instituição esta-
rão fazendo denúncia solici-
tando ao Ministério Público a
investigação sobre esta situ-
ação. A impunidade corre
solta em Quatro Barras, está
em tempo de tomar providên-
cias e punir aqueles que não
respeitam o patrimônio públi-
co. A quem pertence o caminhão que carregou a madeira cortada na

área que pertence à prefeitura?  (Foto: Cris Fortes)

No final de semana, dias 16-17/
abril, a viatura da Polícia Civil da
delegacia de Quatro Barras, esteve
impossibilitada de sair em diligência,
ou de ser utilizada para qualquer
outra ocorrência. O pneu dianteiro
estava furado e não havia funcioná-
rio no estabelecimento que pudes-
se fazer a troca. O plantão não po-
dia ausentar-se para realizar outra
tarefa.

Esta é a relidade da Segurança
Pública em Quatro Barras. Os efeti-
vos Civil e Militar são pequenos e não
consegue estar em dois lugares ao
mesmo tempo. Desta forma, a popu-
lação fica a mercê dos bandidos que
fazem a festa no município.

A Conseg - Conselho de Segu-
rança de Quatro Barras, realizou
uma audiência na Câmara Municipal
para discutir sobre o elevado núme-
ro de arrombamentos e assaltos que
estão ocorrendo, principalmente no

Isso só acontece em Quatro Barras
Jardim Patrícia. Em duas semanas
foram 9 casas arrombadas, dessas,
duas os bandidos renderam as famí-
lias e limparam as residências. Por
uma questão de segurança, (se é que
ainda existe), os moradores que tive-
ram seus patrimônios “visitados” por
bandidos não quiseram gravar entre-
vista, mas são unânimes em dizer que
a situação está caótica. No final da
tarde, todos fecham as portas, cade-
ado no portão, celular nas mãos e um
clima de terror paira no ar. Os que
foram assaltados estão trauma-
tizados e os que não foram, ficam pre-
ocupados com a possibilidade de se-
rem. Com o retorno do Tenente Freitas,
que encontrava-se em férias, as blitz
foram retomadas e baixou o índice de
ocorrências. Respeitado na sua área
de atuação, o tenente Freitas e a equi-
pe de policiais militares, estão reali-
zando trabalhos de prevenção, os
quais intimidam a ação dos marginais.

O jornal A Gazeta do Iguaçu está
sob nova direção. O ex-secretário do
Trabalho, Emprego e Promoção So-
cial do Paraná, Tércio Albuquerque,
assumiu a direção da empresa esta
semana e já apresentou as propos-
tas de trabalho para o crescimento
do veículo.

Albuquerque já foi delegado do
Trabalho, coordenador do
PROCON, deputado estadual por
duas vezes, diretor da Itaipu
Binacional, diretor da Eletrosul, pre-
feito e presidente da Câmara de
Vereadores de Foz do Iguaçu. Esta
é a primeira vez em que ele assu-
me a direção de um veículo de co-
municação, embora já tenha expe-
riência na área com o trabalho de
radialista. “Fiz programas de rádio
por muitos anos em Foz e em
Curitiba. Na Rádio Cultura tinha o
programa diário “Tércio
Albuquerque e o povo no rádio”, que
virou uma tradição na cidade. Quan-
do saí da Cultura, comecei na Rá-
dio Foz com um programa aos sá-
bados”, comentou.

O convite para assumir a dire-
ção do jornal foi ao encontro dos
projetos pessoais de Tércio, que
está retornando a Foz com a famí-
lia. “Sem dúvida, este é um grande
desafio, mas que vem aliado às mi-
nhas experiências, especialmente
na área administrativa e ao meu
respeito pelo trabalho da imprensa.
Eu sou o irmão mais novo desta fa-
mília. Eu gosto de trabalhar com se-
riedade, com respeito às pessoas”,
afirmou.

Propostas
O novo diretor afirmou que a pri-

oridade neste momento é a amplia-
ção da tiragem e da distribuição do

Tércio assume direção geral do
jornal “A Gazeta do Iguaçu”

jornal. “A Gazeta é o jornal mais tra-
dicional desta cidade e merece ser
levado a outras regiões. Neste mo-
mento, precisamos aumentar a circu-
lação nos bairros e nos municípios vi-
zinhos. Também precisamos fazer o
jornal circular na capital paranaense
e na capital federal, para que Foz
ganhe ainda mais representati-
vidade”, disse.

História
A Gazeta do Iguaçu foi fundada

em 11 de novembro de 1988. Do iní-
cio humilde em uma casa de madeira
a um espaço moderno e totalmente
informatizado, o jornal conquistou a
confiabilidade dos leitores, que ao
longo destes anos ajudaram a cons-
truir a história desta cidade.

O convite para assumir a direção do
jornal foi ao encontro dos projetos

pessoais de Tércio, que está
retornando a Foz com a família
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A Banda Municipal
Atílio Zeni ensaia para
as apresentações pre-
vistas para este ano. A
próxima apresentação
será na reinauguração
do Estádio Municipal
Mathias Jacomel, pre-
vista para maio. Além
dos ensaios, para quem
já participa da banda,
os alunos deste ano
também têm aulas diá-

A Prefeitura de Piraquara alerta aos pais que con-
tratam serviço de transporte escolar particular para con-
dução de seus filhos, que verifiquem se a empresa está
regularizada na prefeitura. A atitude é importante para
garantir a segurança das crianças e a qualidade dos
serviços prestados. Atualmente, apenas sete empresas
estão totalmente regulares no município.

As empresas ou proprietários de veículos que ainda
não se cadastraram ou recadastraram, devem dirigir-se
à prefeitura. A lista de documentos necessários para a
regularização está no site www.piraquara.pr.gov.br e nos
guichês de atendimento da prefeitura. É importante lem-
brar que entrou em vigor este mês a lei que obriga os
veículos de transporte escolar a serem submetidos à
inspeção semestral para verificação de itens obrigatóri-
os de segurança. A prefeitura indica a empresa, que
deve estar credenciada pelo órgão estadual de trânsito,
para fazer a inspeção. Mais informações pelo telefone
(41) 3673-8606.

Após o prazo de recadastramento, a Polícia Militar
e o Conselho Tutelar realizarão blitz para fiscalização.
Os veículos escolares que não estiverem regularizados
serão apreendidos e punidos conforme previsto no Có-
digo de Trânsito, dependendo das irregularidades que
apresentarem.

As irregularidades e a falta de policiamento na
realização de festas rave em Piraquara têm gerado
problemas e reclamações de moradores das áreas
onde as festas são realizadas. Somente nas últimas
semanas, foram realizadas três festas sem autoriza-
ção dos órgãos responsáveis. Em razão desta situa-
ção, na última quarta-feira (20), foi realizada uma reu-
nião com a Prefeitura de Piraquara, vereadores, polí-
cia e representantes da Justiça. Na reunião, foi de-
batido sobre a possibilidade de proibir raves no muni-
cípio, porém, até o momento, a decisão é que as
festas serão regulamentadas por uma legislação
municipal. Tal legislação será elaborada pelos verea-
dores e será aplicado ainda um sistema de multas
para os eventos que apresentarem irregularidades.

O prefeito Gabriel Jorge Samaha (Gabão) comenta
que a cidade conta apenas com 21 policiais militares
e duas viaturas para atender uma população de 93
mil habitantes. Nestas últimas três festas, por exem-
plo, que tinham em média 3 mil pessoas cada, a
polícia foi acionada, mas não havia contingente sufi-
ciente para interromper os eventos. Para ele, as fes-
tas realizadas de forma clandestina causam proble-
mas na região, pois além de não terem autorização,
não há como fazer um planejamento prévio de polici-
amento.

Para a organização de um evento deste porte no
município, o procedimento correto é entrar em conta-
to com o Setor de Fiscalização da Prefeitura para
que seja encaminhado o processo de liberação, além
de obter alvará do Corpo de Bombeiros e das Políci-
as Civil e Militar

Banda Municipal de Piraquara
ensaia para apresentação

rias, e segundo o profes-
sor e maestro Evaldo Ri-
beiro, estão trabalhando
para que até o final do ano
possam ingressar e dei-
xar a banda ainda melhor.
As aulas e a banda fazem
parte do mesmo projeto
da Secretaria de Cultura
e Esporte, que tem como
objetivos a função social,
oferecer educação musi-
cal de qualidade, influen-

ciando os participantes a
serem mais sensíveis
para o mundo, e represen-
tar o município de
Piraquara, estando pre-
sente em diversos even-
tos.

As aulas da Escola de
Música acontecem de se-
gunda a sábado, de forma
coletiva ou individual. As
atividades são técnica de
instrumento; leitura musi-

cal; prática de conjunto;
teoria musical e percep-
ção, harmonia e rítmica.
Os ensaios e aulas ocor-
rem no Piraquara Solidá-
ria (Pirasol), que fica na
Rua Reinaldo Meira, 1150,
bairro São Cristóvão. Em
2010, aconteceram 18
apresentações da Banda
e a previsão para este ano
é que aconteçam 20 es-
petáculos.

Raves em
Piraquara serão
regulamentadas
por lei municipal

Segurança das
crianças: a

regularidade do
transporte escolar

Na última semana,
durante o 13° Encontro
Nacional do Colegiado
Nacional de Gestores
Municipais de Assistên-
cia Social (Congemas),
realizado em Belém (PA),
Piraquara foi premiada no
Concurso de Boas Práti-
cas de Gestão, com o
Projeto ‘Serviço de aco-
lhimento e orientação ao
ofensor no Centro de Re-
ferência Especializado
de Assistência Social’.
Somente 15 municípios
brasileiros receberam o
prêmio, sendo dois no
Paraná: Curitiba e
Piraquara.

O Concurso de Boas
Práticas de Gestão in-
centiva e reconhece es-
sas práticas como um
passo importante para o
aperfeiçoamento da polí-
tica pública de assistên-
cia social. Uma comis-
são formada por gestores
municipais e estudiosos

Piraquara recebe prêmio nacional
por prática de gestão em

Assistência Social
da área avaliou cerca de
100 trabalhos e escolheu
as 15 melhores experiên-
cias.

Em Piraquara, o Cen-
tro de Referência Especi-
alizado de Assistência
Social (CREAS), oferece
desde 2007 o Serviço de
Acolhimento e Orientação
ao Ofensor. Este trabalho
visa à promoção da auto-
nomia familiar na resolu-
ção de conflitos e a supe-
ração de padrões de vio-
lência nas relações. A ex-
periência é resultado de
discussões realizadas pe-
los profissionais do
CREAS, baseadas no
atendimento da mulher em
situação de risco para a
violência. Na maioria dos
casos a mulher não quer
a responsabilização penal
do companheiro ou
tampouco separar-se dele,
e não suportando a situa-
ção de violência, manifes-
ta o desejo de uma inter-

venção profissional.
Este projeto consiste

na compreensão do fenô-
meno da violência no am-
biente doméstico e da di-
nâmica familiar. O que mo-
biliza esta ação é o seu
caráter pedagógico e
assistencial, trabalhando
com todos os envolvidos:
mulher, companheiro, fi-
lhos e agregados.

Seguindo essa lógica,
derruba-se a idéia de que
o agressor não pode ser
atendido no mesmo espa-
ço que a mulher. Como ele
é membro da família, há vín-
culo entre os envolvidos, e
o caminho inicial é a ori-
entação, o diálogo e não a
punição. Como objetivo, o
serviço procura promover a
autonomia de seus usuá-
rios na superação da vio-
lência.

Para a secretária de
Ação Social, Cristina Ma-
ria Rizzi Galerani, “esse
prêmio é o reconhecimen-

to de uma prática que tem
sido feita no município, di-
ferente de outros lugares,
que é a resocialização do
ofensor”. É trabalhado o vín-
culo familiar, para que o
ofensor tenha esse vínculo
em forma de amor e cari-
nho e não um vínculo agres-
sivo. O ofensor tem apoio
de todos os profissionais:
psicólogos, assistentes
sociais e todos os profissi-
onais da secretaria. Ela res-
salta ainda a importância
de todos os órgãos envol-
vidos no projeto: a rede de
proteção existente no mu-
nicípio de Piraquara, o po-
der judiciário, o ministério
público e o conselho tute-
lar. E completa: “todo este
envolvimento faz com que
mesmo os casos mais gra-
ves sejam solucionados de
forma mais rápida. Em
Piraquara visamos à soci-
alização e não a punição
do ofensor”, completa a
secretária.

Alunos da turma de 2011: educação musical e socialização. (Foto: PM Piraquara)
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* Confiram as novidades!!!
PRODUTOS DA BELL KEY

- ESCOVA PROGRESSIVA SEM FORMOL
- ESCOVA DEFINITIVA e ORGÂNICA (preços especiais)
- ESCOVA DE CHOCOLATE e de MORANGO NUTRITIVA
- Unhas personalizadas;
- Pé e Mão;
- Hidratação;
- Cortes Masculino e Feminino;
- FAÇA Luzes, Tinturas ou Mechas e GANHE UMA  HIDRATAÇÃO;
- Penteados;
- Maquiagem e Designer de sobrancelhas;
- Tintura com renna;
- Relaxamento, Depilação;

Uniss
ex

Rua das Flores, n.º 36 -

Bairro Itapira - Quatro Barras

FONE: 41- 3671-3554   /   9971-6338

SALÃO IVANETE

O deputado Estadual Gilberto Ribeiro e o presidente do PSB de Quatro Bar-
ras, Adilson Baron, convidam todos que residem e a quem tem domicílio em Qua-
tro Barras que desejarem disputar a eleição municipal de 2012, a se filiarem no
partido PSB.

De acordo com a lei eleitoral, a pessoa que deseja ser candidato ou candidata,
precisa estar filiado no mínimo um ano antes da eleição.

Data para se filiar até dia 30 de setembro de 2011.

ENTRAR EM CONTATO PELO CELULAR 9600-9446 ADILSON BARON ou
www.adilsonbaron40@hotmail.com

Deputado Estadual Gilberto Ribeiro e o presidente
do PSB de Quatro Barras, Adilson Baron

Os
candidatos terão

o apoio do
deputado e do
presidente do

Partido nas
eleições.

Vamos juntos
formar um grupo

Forte e nos
preparar para

fazer da próxima
eleição

municipal a
eleição da

renovação.

PSB de Quatro Barras convida para filiação

Vereador Antonio Cezar Creplive - Toto, durante homenagem ao Presidente do
Conselho de Pastores, Pastor Kogima, pelos relevantes trabalhos realizados no

Dia Municipal do Evangélico. (Fotos: Cris Fortes)

O 1º Tenente Freitas esteve ausente durante período de férias. A população de
Quatro Barras e Campina Grande do Sul está mais aliviada com o seu retorno.
As blitz retomaram e os marginais se intimidaram com a dinâmica atuação da

polícia civil. Na foto, ao lado da vereadora quatrobarrense, Jacqueline Bertapeli.

PARABÉNS!
Para a carismática
Mafalda Repinoski que
estará celebrando nova
idade na segunda-feira
(2/5). Desejamos a
você tudo de melhor
que existe no mundo.
Saúde, alegria e muitas
conquistas.
Muitos beijos, com
carinho Cris e Rian.
Na foto com a prima
Marli e o padre
Rodinei.


