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O jovem quatrobarrense Laércio Martins Balbino
(conhecido desde criança como Polaco), foi confun-
dido na madrugada de domingo (28) com um trafi-
cante foragido da justiça.

Segundo a guarda municipal, eles abordaram o
suspeito durante patrulhamento de rotina no bairro
Eugênia Maria por volta das 2h. Polaco estava no in-
terior de um veículo Passat e de acordo com a GM
em "atitude suspeita".

De acordo com os agentes, ao checar o nome e a
identidade do suspeito verificou-se que o mesmo
era foragido da justiça, contando com um mandado
de prisão em seu desfavor. Ele foi conduzido à Dele-
gacia de Polícia Civil do município. (Fonte Linkada
News).

Rosane Balbino, irmã do jovem Laércio Martins
Balbino declarou à nossa reportagem A verdadeira
história, sua versão sobre o fatídico acontecimento.

"A guarda municipal de Campina Grande do Sul,
prendeu um trabalhador honesto que reside em
Quatro Barras há mais de 20 anos. Confundindo o
mesmo com o tal traficante procurado pela justiça.

Jovem trabalhador quatrobarrense
é confundido com traficante foragidoA GM de Campina Grande do Sul prendeu morador do bairro Itapira confundido com traficante de alta periculosidade

Essa é a guarda municipal, precisam de mais prepa-
ração porque prender um inocente sem provas é
algo ilegal. E agora com irão reparar o erro cometi-
do? , Nossa família e amigos estão indignados". E
complementa, "denegriram a imagem do meu irmão,
que é inocente. Hoje, segunda-feira (29) a advogada
da família provou que ele é inocente e então foi co-
locado em liberdade". Revoltada ela desabafa, "essa

guarda não sabe ler para ter confundido os nomes?
Na verdade não se deram ao trabalho de conferir o
sobrenome, cometeram um grave erro".

Laércio Martins Balbino (Polaco) é bem conheci-
do no bairro Itapira, onde mora com familiares. Sem-
pre trabalhou, tendo bons empregos em multinaci-
onais. É um rapaz de boa índole, nunca se envolveu
em intrigas ou desavenças, e assim como a família,
todos os amigos e vizinhos o querem bem.

Esse erro grotesco terá sérias consequências, a
família acionou advogados para entrarem com ações
por danos morais, calúnia e difamação.

Conforme explanação de um Guarda Municipal
de CGS, o numero do RG do Polaco, LAERCIO MAR-
TINS BALBINO consta no MP com o nome de LAERCIO
APARECIDO MARTINS que é o foragido da justiça.
Quando consultado o numero do RG, constou que
pertencia a uma pessoa procurada pela justiça. Este
GM ainda frisa que é muito importante os advoga-
dos do Polaco pedirem a reparação desse equívoco
porque vai continuar constando o erro se não for
reparado.

or unanimidade os deputados es-
taduais derrubaram nesta segun-

da-feira (29), na Assembleia Legislativa
do Paraná, o veto do Governo do Estado
ao projeto de Lei 217/2015, que proíbe a
criação ou a manutenção de animais com
a finalidade exclusiva de extração das
suas peles em território paranaense. A
proposta de autoria dos deputados Ras-
ca Rodrigues (PV) e Felipe Francischini
(SD) coloca o Paraná na vanguarda da
proteção animal tornando-se no segun-
do estado do país a proibir tal prática (São
Paulo proibiu em 2014).

Com a nova legislação - que deve ser
promulgada e entrar em vigor nos pró-
ximos dias - animais domésticos, domes-
ticados, nativos, exóticos e silvestres ficam protegi-
dos. No Paraná, as espécies mais utilizadas pela in-
dústria de peles são chinchilas e coelhos, e em me-
nor escala esquilos e raposas. O estado é o segundo
maior produtor de pele a partir do abate de chinchi-
las, cerca de 20% da produção nacional, perdendo
apenas para o Rio Grande do Sul.

Os deputados justificam que a proibição é neces-
sária para pôr fim às práticas de extrema crueldade
constatadas na criação, no abate e na retirada das
peles pela indústria de casacos. Eles alegam que

Deputados derrubam veto e PR proíbe criação
de animais para extração de peles

P

durante a criação os animais são confinados em gai-
olas em condições precárias; são abatidos por ele-
trocussão, degola e sem anestésicos, além das pe-
les serem retiradas, em muitos casos, com os ani-
mais ainda vivos.

Segundo Rasca Rodrigues, que é coordenador da
Frente Parlamentar em Defesa dos Animais, a nova
Lei não prejudica economicamente a balança comer-
cial do estado. "Nossa proposta é clara ao combater
quem cria exclusivamente os animais para extrair
suas peles. Ou seja, não há prejuízo econômico, ape-

nas queremos fechar o cerco contra
quem comete este tipo de atrocidade",
explicou o deputado do PV.

Durante a sessão, ativistas da causa
animal usaram cartazes e faixas em pro-
testo contra o veto e pediram o apoio
dos deputados ao projeto. "Fizemos um
grande movimento para convencer os
parlamentares a derrubarem este veto,
pois entendemos que houve um grande
equívoco privilegiar a indústria da vai-
dade em detrimento da garantir dos di-
reitos dos animais", salientou a coorde-
nadora do Fórum em Defesa dos Direi-
tos dos Animais de Curitiba (FDDA), Tos-
ca Zamboni.

"A decisão do governo de voltar atrás
na decisão é importante, até porque a proposta não
apresenta nenhum vício de constitucionalidade e
temos a prerrogativa de legislar sobre o tema", co-
memorou Francischini.

MULTA
Os criadores que descumprirem as medidas da

nova Lei ficarão sujeitos à multa de 50 UPFs (Unida-
de de Padrão Fiscal), cerca de R$ 4 mil, por animal.
Em caso de reincidência, além da multa, o registro
de criador poderá ser cassado.
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O vereador Angelo Andreatta (Lara-PMDB) vem
cobrando em seus discursos na tribuna, providênci-
as quanto a falta de medicamentos e materiais bási-
cos de saúde, como seringas para insulinas, além de
lancetas para testes de glicemia.  Segundo a parla-
mentar, há um descontentamento geral da popula-
ção, que tem se queixado a ele sobre a ausência de
medicamentos importantes para a saúde do povo.

"Pacientes com diabetes, hipertensão e proble-
mas cardíacos precisam tomar medicamentos todos
os dias. No entanto, quem depende do Sistema Úni-
co de Saúde (SUS) tem encontrado dificuldades para
seguir o tratamento", relata o parlamentar.

De acordo com os moradores, o problema é que
faltam remédios nas farmácias das Unidades manti-
das pela Prefeitura. A Secretária de Saúde informou
que ocorreram problemas na entrega de medica-
mentos devido a licitação que é muito rigorosa.

O vereador solicitou à secretaria municipal de
Saúde, em caráter de urgência a lista dos medica-
mentos padronizados fornecidos pela Saúde do Es-
tado e a lista dos medicamentos em falta nas Unida-
des de Saúde. E também a listagem geral dos medi-

Parlamentar Angelo Andreatta pede relação dos medicamentos
padronizados que tem e os faltantes no município de Quatro Barras

tes, quais são e a quantidade de medicamentos ofer-
tados e o controle dos medicamentos que são ad-
quiridos pelo município e distribuídos à população.

Ele afirma ainda que a situação é preocupante
uma vez que a população corre um sério risco em
virtude da ausência dos medicamentos importantes
para o tratamento médico.

Na sessão plenária, segunda-feira (29), um mora-
dor do bairro colônia Maria José usou a tribuna para
reclamar da ausência de estrutura e equipamentos
na Escola Municipal Ernesto Milani. Ele também
questionou sobre a saúde, inclusive citando sobre a
precariedade no fornecimento de medicação espe-
cial. "Tem uma senhora de 75 anos, que teve 5 avc,
ela precisa de um suplemento alimentar, que custa
R$ 19,00 a lata/dia. Para ela, aposentada com um sa-
lário mínimo, é difícil comprar, a prefeitura negou-
se a fornecer este benefício, só irá atender median-
te determinação judicial.

Tem se tornado comum, familiares de pacientes
necessitados de medicamentos especiais, entrarem
com ação no Ministério Público para terem seu be-
nefício assegurado pela justiça.

camentos não padronizados, com descrição, quanti-
tativos e custos. Lara justifica que se faz necessário
ter informações quanto aos medicamentos faltan-

Na tarde de terça-feira (23)
o deputado Estadual e  presi-
dente da Comissão de Agricul-
tura, Anibelli Neto (PMDB)
subiu à Tribuna da Assembleia
Legislativa para abordar o au-
mento da conta de luz dos pro-
dutores rurais causados pela
limitação da isenção do ICMS
sobre a energia elétrica e co-
brar a criação da diretoria do
interior por parte da COPEL.

O governador Beto Richa
(PSDB) acabou com diferimen-
to na tarifa da energia elétrica
para os agricultores paranaen-
ses. Com isso, a produção agro-
pecuária teve aumento de 29%
na conta deste mês de feve-
reiro. Uma pancada.

Anibelli Neto faz duras críticas ao aumento
da tarifa de energia para agricultoresTarifaço de 29% na conta de luz preocupa produtores rurais

O governador tucano alte-
rou o regulamento da cobran-
ça do ICMS da energia para o
produtor rural por meio do
decreto 1600/2015, de junho
do ano passado. (Notem que
não foi Dilma ou Gleisi que fi-
zeram mais essa maldade).

Richa limitou o desconto de
29% do ICMS à faixa de consu-
mo de mil quilowatts/horas,
equivalente ao de uma casa de
tamanho médio.

Ou seja, na prática, o tuca-
no revogou a isenção do im-
posto que era concedida des-
de o governo de Roberto Re-
quião (PMDB).

O fim do desconto foi adia-
do de junho de 2015 para este

mês de fevereiro de 2016 em
virtude de pressões políticas,
mas, ao final, o secretário da
Fazenda, Mauro Ricardo Cos-
ta, venceu a queda de braço.

A medida do governo do
estado pode inaugurar uma
era de quebradeiras no cam-
po, como pequenas granjas e
empreendimentos agropecu-
ários, a exemplo do que já
ocorre no comércio urbano
com o aumento do ICMS e a
substituição tributária. (blog
EsmaelMorais)

Diversos prefeitos do inte-
rior paranaense avaliam que o
novo tarifaço inviabiliza a per-
manência do homem no cam-
po, levando muitas famílias a
abandonar a vida em chácaras
no entorno dos municípios.

O dinheiro do novo tarifa-
ço da Copel vai direto para o
Caixa Único (CU) do governo

Beto Richa, que é um buraco
sem fim.

O agronegócio entrou na
linha de tiro do tucanato
em virtude de o setor res-
ponder pela geração de ri-
quezas (35% do PIB) e aju-
dar elevar o Paraná à condi-
ção de quarta economia do
país. Além disso, a agroin-
dústria ou agropecuária res-
pondem por 15% dos empre-
gos formais no estado.

Mas a pergunta que não
quer calar é: cadê Ágide Me-
neguette, o presidente da Fe-
deração da Agricultura do Pa-
raná (FAEP)? Onde está o pre-
sidente da Ocepar, João Paulo
Koslovski?



8.março.2016Metropolitan´s notíciasnotícias4

Cancha de areia da praça, água parada
e a possibilidade de foco da dengue

O mato tomou conta das imediações
da praçaa do Jardim Pinheiros

Não aparenta ser uma cancha de areia. Traves destruídas,
alambrado enferrujado e muito mato no local onde era para
as crianças brincarem e jogarem bola

vereador Gilsi-
nho apresentou

na sessão plenária de se-
gunda-feira (22) a indica-
ção de número 18/2016,
que solicita ao Executivo
para que seja feita revita-
lização da cancha de
areia, e manutenção do
playground e da acade-
mia ao ar livre no bairro
Jardim Pinheiros.  Os lo-
cais encontram-se em
péssimo estado de con-
servação, dificultando a
prática de esportes e a
utilização.

Ele justifica que devi-
do ao mal tempo, muita
chuva e umidade os
equipamentos da praci-
nha (playground e da
academia) acabam se
deteriorando, além do
vandalismo que sempre
colabora para a destrui-
ção do patrimônio públi-
co. Também comenta so-
bre a cancha de areia, a
sugestão do parlamentar
é a renovação da cober-
tura de areia e a revitali-
zação de todo o entorno
da quadra esportiva.
"Quando chove, a água
não escoa, impossibili-
tando o uso para a práti-
ca de esportes e aumen-
tando o risco de prolife-
ração de doenças como
a dengue, por exemplo.
Esse é um local usado
para lazer e recreação, o
mato cresce, o que impe-
de o acesso das crianças",
comentou.

Enfatizando que é
necessário roçar, fazer a
manutenção das traves e
das telas. Nosso bairro é
carente de espaços de
diversão, este com cer-
teza, em perfeito estado
será um local apropriado

Jardim Pinheiros precisa urgente de
revitalização na cancha de areia e manutenção

no playground e academia da praça

O

para os jovens e adoles-
centes jogarem bola",
disse.

O vereador Gilsinho
finaliza dizendo que

"este não é somente um
pedido meu, é também
uma solicitação das pes-
soas que residem no
bairro".
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N a segunda-feira (22),
durante sessão plená-

ria o vereador Angelo Andre-
atta (Lara-PMDB) defendeu a
Indicação de n.º 23/2016 que o
município crie ou fundamen-
te uma Lei que trate sobre a
criação do Conselho de Trans-
porte Coletivo prevalecendo a
igualdade na sua composição,
principalmente oportunizan-
do a participação do usuário.

Vereador defende criação de um Conselho Municipal do Transporte ColetivoA proposta foi apresentada em sessão plenária pelo vereador Lara, apoiada e assinadatambém por membros da sociedade, agora segue para a Comissão de Justiça e Redação.
Conforme explanou o par-

lamentar, é necessária a im-
plantação desse Conselho
para que se possa acompanhar
as deliberações e alterações
que por ventura sejam neces-
sários. As prerrogativas do
Conselho deverão ser de mai-
or participação e fiscalização,
vislumbrando melhor qualida-
de do transporte coletivo.

"Além de avaliarmos todo

O vereador Leonardo Pre-
sa (SD) protocolou a Indicação
n.º 29/2016 onde solicita ao
Sine - Agência do Trabalhador
informações sobre o numero
de vagas que foram preenchi-
das por moradores de Quatro
Barras para a Renault do Bra-
sil, na contratação de mão de
obra para a Unidade Localiza-
da em nosso município.

O parlamentar relata que a
instalação da Renault neste
município é um avanço no pro-

Vereador requer informações sobre a pré-seleção de vagas para multinacional em Quatro Barras
ferência é para os moradores
locais? - Quais critérios estão
sendo utilizados para a sele-
ção?"

Esses questionamentos do
parlamentar Leonardo Presa
vêm de encontro a crise naci-
onal do desemprego, e a ob-
servação importante de que a
empresa a ser instalada e to-
dos os seus fornecedores es-
tarão isentos de impostos por
10 anos.

"-Quais as vantagens para

gresso da cidade. "Sabemos
que iniciou o processo seleti-
vo para a contratação dos tra-
balhadores que deverão
fazer parte do quadro funcio-
nal dessa Unidade Logística.
Porém teremos que ter uma
equipe, comissão ou conselho
que acompanhe de perto a
implantação da logística e se
estão cumprindo as cláusulas
que se encontram no contrato
de instalação". Ele destaca que
um dos critérios é um percen-

tual das vagas para a mão de
obra local. "Quem está no con-
trole disso? Ou de que forma
saberemos se os aprovados
são de Quatro Barras? - A pre-

o nosso município e popula-
ção?"

O vereador se preocupa se
o protocolo de intenções en-
tre Renault x município, estão
sendo respeitados.

"Alguém tem que lutar pe-
los direitos da nossa comuni-
dade. Nós parlamentares elei-
tos pelo povo, não somos me-
ros coadjuvantes, estaremos
sempre de prontidão questi-
onando e fazendo cumprir o
que é de direito do cidadão".

esforço para manter uma tari-
fa acessível a todos, precisa-
mos focar na transparência,
que é fundamental em qual-
quer serviço público. Precisa-
mos entender como funciona
isso e vamos insistir na criação
desse Conselho Municipal de
Transporte Coletivo, que pode
colaborar muito na fiscaliza-
ção deste serviço", falou o ve-
reador Lara.
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O Projeto de Lei 08/2016 de autoria
do vereador Angelo Andreatta (Lara-
PMDB) tem como propósito adaptar as
praças, parques e áreas de lazer infan-
til pública ou privada, com brinquedos
para uso de crianças com ou sem defi-
ciência. De acordo com o autor do pro-
jeto, o objetivo é assegurar a integra-
ção, inclusão e o direito para todas as

Projeto inédito visa implantar nas praças de Quatro Barras
brinquedos adequados para crianças especiais

crianças com um local totalmente
adaptado que garanta de forma legal o
direito delas ao acesso a brinquedos
adequados para juntos poderem ter
momentos de brincadeiras e descon-
tração.

Lara enfatiza que as crianças com
limitações físicas causadas por defici-
ência motora ou até cognitivas, tem o

mesmo direito de acesso. Além de ir à
escola, aprender e construir o conhe-
cimento de forma digna em companhia
de outras da sua idade. Ela também
deve brincar e viver experiências sig-
nificativas de forma lúdica e informal.

"Isso significa que, quando se pen-
sa em espaços inclusivos, deve-se pen-
sar em criar um ambiente seguro, ca-

paz de acolhê-las e incluí-las, e não
coloca-las em um mundo à parte", co-
menta. Ele destaca que a quantidade
e a qualidade de estímulos é o que
permitirá o desenvolvimento máximo
das potencialidades de cada criança,
independentemente das suas limita-
ções, e certamente facilitará maior in-
tegração junto à sociedade.

pós notificação realizada pelo
Procon de Quatro Barras quan-
to às falhas na prestação de ser-

viços, especialmente no que diz res-
peito a atrasos e à falta de informa-
ções de alterações de horários, a em-
presa Viação Castelo Branco prestou
informações no último dia 3 de março,
esclarecendo que tem como objetivo
o respeito à legislação e a prestação
de serviço público de qualidade.

Informou que as falhas apontadas
pelo Procon decorreram  do fato de
que o Sistema de Bilhetagem Eletrô-
nica, utilizado por todas as empresas
que operam as linhas metropolitanas
da Região Metropolitana de Curitiba,
vinha apresentando problemas, tendo
sido necessária a sua troca em caráter
emergencial.

Esse defeito técnico teria desenca-

Viação Castelo Branco presta informações sobre
horários de ônibus após notificação do Procon

empresa também se comprometeu a
anexar informativos de horários e
eventuais alterações no mural de re-
cados existentes dentro dos ônibus e
também nos terminais, bem como no
site da Metrocard:

(www.cartaometrocard.com.br/
metrocard/mudancalinhas.html).

A coordenadora do Procon de Qua-
tro Barras, Susana Jungblut, esclareceu
que a fiscalização do serviço de trans-
porte depende especialmente da atu-
ação da sociedade, que diante de qual-
quer irregularidade deve comunicar
prontamente o órgão pelos telefones:
(41) 3671-8806 ou (41) 3671-8805, ou
ainda pessoalmente no Procon Muni-
cipal, localizado junto à Secretaria
Municipal de Assuntos Jurídicos, na
Prefeitura Municipal de Quatro Barras.

deado a necessidade ainda de substi-
tuição de alguns veículos, o que gerou
atrasos.

No ato, a concessionária informou

que a situação já teria sido restabele-
cida, comprometendo-se a cumprir in-
tegralmente os horários de transporte
informados pela Castelo Branco. A

A 4Patas de 4Barras está oferecendo adesivos para angariar recursos que possam
custear as despesas de castração e cirurgias para remoção de tumor nos cães

A
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esporte é uma ferra-
menta de auxílio no

processo de desenvolvimen-
to educacional, social e de saú-
de do ser humano. Jovens e
adultos dos nossos dias, caren-
tes de valores éticos e morais
encontram no esporte incen-
tivo a essas conquistas aliadas
a sentimento de cooperação e
amizade. Ante estas necessi-
dades, o vereador Angelo An-
dreatta (Lara - PMDB) propôs
através do Projeto de Lei Nº
06 de 2016, apresentado em
sessão plenária no dia 22 de
fevereiro, o reconhecimento
do Handebol como importan-
te modalidade desportiva para
inclusão, mobilização e alto
rendimento pessoal no muni-
cípio de Quatro Barras.

No projeto ficam estabele-
cidos importantes critérios
que visam atender os atletas
participantes. Muito impor-
tante citar o artigo 2º, onde o
Poder Executivo Municipal
poderá criar parcerias e esta-

Handebol poderá ser reconhecido como
modalidade esportiva oficial em Quatro Barras
O

A Indicação n.º 04/2016,
proposta pelo vereador An-
gelo Andreatta (Lara –
PMDB), requer em caráter
de urgência, que o Poder
Executivo, através de parce-
ria das secretarias de Saúde
e Educação, implantem o
atendimento de neuropsico-
logia em nosso município,
instalado em sala adequada
e preparada para a ativida-
de.

A neuropsicologia estuda
as relações entre o cérebro/
comportamento, dedican-
do-se a investigar diversas
áreas cognitivas do indivi-
duo. Tem como objetivo a in-
vestigação do papel de sis-
temas cerebrais individuais
em formas complexas de
atividades mentais.

A avaliação neuropsico-
lógica busca investigar quais
as funções cognitivas que
estão preservadas e as que
estão comprometidas.  O
parlamentar explica que

Handebol DOM ORIONE com professor treinador Nilmar

Vereador Lara pede implantação de atendimento
neuropsicológico no município de Quatro Barras

para se ter um diagnóstico pre-
ciso torna-se longo o trata-
mento. “É necessário identifi-
car quais são realmente as
causas do déficit de atenção
de alguns alunos e ajuda-los a
melhorar os resultados”. Lara
diz também que é importante
que o vereadores exijam do
poder executivo maior aten-
ção a este quesito e buscar
parcerias para melhor enten-
dimento e solução. Facilitan-
do assim o acesso, mobilida-
de, celeridade, frequência e

permanência destes alunos
em tratamento. Ele relata que
o fato da prefeitura ofertar
este atendimento em Curiti-
ba, torna-se cansativo e des-
gastante, tanto pra a criança
quanto para o responsável
acompanhante, fazendo com
que um grande número acabe
desistindo do tratamento.

A psicóloga Angélica Moce-
lin Polak faz uma breve expla-
nação sobre o assunto.

- Na sua opinião inicia-se
errado encaminhar para outra

cidade, crianças com  (Trans-
torno e Déficit de Atenção e
Hiperatividade) que necessi-
tam de grande estímulo volta-
do para o estudo. O trajeto até
Curitiba é um desistímulo mui-
to grande. A criança chega na
clínica com estafa mental e fí-
sica, e o acompanhamento
psicológico perde sua poten-
cialidade, se fosse num local
mais próximo seria menos
desgastante. Ela cita queTDAH
não é doença, é um transtor-
no, e não tem cura. É um fun-
cionamento diferente da es-
trutura cerebral, podendo o
profissional ensinar o porta-
dor a conviver e saber utilizar
de outros mecanismos para
chegar na aprendizagem. Para
o diagnóstico e acompanha-
mento é necessário equipe
multiprofissional, que conta
com Psicopedagogo, psicólo-
go e neuropediatra (caso seja
necessário medicar). Medica-
ção para o TDAH é cara e em
alguns municípios do país este

benefício é dado através da
secretaria de saúde, o que
em nossa cidade não aconte-
ce.

A psicóloga enfatiza ou-
tros transtornos, dislexia,
disgrafia, discalculia, alguns
níveis de autismo, podendo
inclusive ser também ampli-
ado o acompanhamento pro-
fissional para crianças com
síndromes como Down. “É de
extrema importância esta in-
dicação e como profissional
da área torço para que seja
implantado este serviço em
Quatro Barras. Isso será um
avanço para nossa cidade e
muito importante para os
pais dos portadores de TDAH
que muitas vezes não sabem
como lidar com seus filhos di-
agnosticados. Importante ci-
tar que existem leis federais
de acompanhamentos esco-
lar diferenciado, além de leis
para a contratação de psicó-
logos em todas as escolas”,
relata Polak.

Vereador Lara discute o projeto com a psicóloga Angélica Mocelin Polak

belecer convênios, com gru-
pos sociais organizados, enti-
dades da confederação do
handebol e profissionais de-
vidamente habilitados para
melhor difundir a prática do

esporte no âmbito municipal.
E que a secretaria competen-
te, estabelecerá o apoio ne-
cessário para promover a mai-
or participação, inclusão, su-
porte, mobilização e logística

dos atletas amadores em trei-
nos normais e campeonatos,
locais e intermunicipais.

Em sua fala, o vereador
Lara explica que para se con-
cretizar, faz-se necessário pri-

meiramente que o poder Exe-
cutivo aprove, e em seguida
aconteça a readequação e cri-
ação dos espaços para esta
modalidade. Este projeto en-
globa uma verdadeira política
de esporte, lazer e promoção
da saúde e da qualidade de
vida que um município pode
oferecer às suas crianças, ado-
lescentes e jovens.

CONHECENDO
A MODALIDADE

O Handebol queima muitas
calorias e desenvolve a capa-
cidade cardiorrespiratória,
queimando cerca de 750 calo-
rias por hora de treino, por isso
é um grande aliado da saúde.
Ele melhora a circulação san-
guínea e a musculatura de todo
o corpo. Além disso, esse es-
porte promove um aprimora-
mento da coordenação moto-
ra, traz benefícios psicossoci-
ais por ser uma prática coleti-
va e torna a mente mais rápi-
da, ágil e objetiva.
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Nossa Sociedade em Destaque

Giro Social

Cristina Lemos
A esposa do Juliano Lemos e mãe da Maria Eduardo e do Marcos Vinícius, Cristina Gomes Leite

de Almeida Lemos, mora no Jardim das Acácias e vem desenvolvendo brilhante trabalho na Asso-
ciação dos Moradores do seu bairro. Reside no local há quatro anos, e luta bravamente com os
integrantes da associação para juntos conquistarem benefícios para os moradores esquecidos pe-
las autoridades. "Não temos rede de esgoto e nem asfalto nossas ruas são de terra, o bairro precisa
de uma academia ao Ar Livre principalmente aos idosos que não tem carro e nem condições de
saúde para ir nas que tem em nosso município e são distantes, nossos filhos necessitam de uma
pracinha com campinho para jogar bola e interagir com os amigos e vizinhos, precisamos de um
salão para reunirmos as mulheres que tem interesse em trabalhos manuais e artesanais com cur-
sos efetuados por voluntários, a internet nas imediações é lenta e fora da realidade, enfim, esta-
mos na luta para juntos somarmos e encontrar soluções para os problemas que atingem os cida-
dãos", por seu desempenho junto a esta associação é uma das homenageadas.

Homenagem a essas mulheres guerreiras e prestativas à sociedade

LUCINEIA ALVES e DENISE ZATONI

Lucinéia Alves
Presidente da Associação de

Amigos e Mulheres Solidárias
(AMES), coordena a ONG que surgiu
em 2013 com a necessidade de rea-
lizar um trabalho junto às mulheres
do bairro Borda do Campo. "Através
do Grupo Amigos em Ação realizá-
vamos ações voltadas às crianças.
Tínhamos um projeto de estender
esse trabalho para as mulheres da
comunidade e isso se tornou reali-
dade". A Ames realiza encontros to-
das as quintas-feiras na sede na Bor-
da do Campo, reunindo mulheres da
comunidade em oficinas e cursos
voltados à culinária, a horta e ao ar-
tesanato. Fica localizada na Rua Le-
opoldina Borda Cordeiro, 214 - Bor-
da do Campo, QB.

Maria Campos
de Almeida

Professora há mais de 15 anos na
rede pública educacional é casada e
reside há 40 anos em Quatro Barras.
Mariazinha, se especializou na área
de Educação Especial, concluiu o Ma-
gistério no C. E. Ivan F. É habilitada
em Adicional Deficiência Mental pelo
Instituto de Educação Erasmo Piloto;
Graduada em Pedagogia de Gestão na
FACSUL e Pós-graduada em Neurop-
sicologia pelo IBEPEX- grupo Uninter.
Há um ano e meio trabalha na APP-
Pr como Secretária de Assuntos Mu-
nicipais  representando e defenden-
do os funcionários e Professores da
redes municipais. Esteve recente em
Foz do Iguaçu nos dias 25/26/27/28 de
fevereiro para organizar, estruturar,
e encaminhar as lutas para as Deman-
das em defesa da Escola Pública de
Qualidade do estado do Paraná e
contribuir com as metas Nacionais de
Educação.

As metas da APP é de, seguir e fa-
zer acontecer as pautas da categoria
no Estado do Paraná e em todos os
municípios. Lutar sempre pelos direi-
tos de funcionários e Professores ob-

jetivando uma escola Publica de
Qualidade para todos (as).

"Faço parte do diretório do PMDB
Mulher em Quatro Barras onde inici-
amos processo, de empoderamento
das mulheres na política do nosso
município. Observa-se um que exis-
te uma pratica machista, que não re-
conhece a política como um espaço
que deve ser ocupado pela mulher,
excluindo a nossa participação não só
nos partidos mas também na socie-
dade em geral. Estamos juntos para
o melhor da educação e do bem soci-
al da nossa comunidade".

Linda de Paula
Presidente da Associação Amigos

do Bem, Linda é moradora antiga do
bairro Jardim Menino Deus, dedica-
da às causas do "Bem" ela agita a sua
região com os eventos em prol à cri-
anças e adultos. Datas festivas não
passam em branco, ela vai a luta e
promove lindas festas em homena-
gem "ao Dia da Criança, Páscoa soli-
dária, Dia das Mães, Natal em famí-
lia", ou seja, pessoas simples e hu-
mildes são agraciadas com um dia
especial, onde brincam, recebem
uma lembrança e saboreiam delici-
osas guloseimas. O "Amor ao Próxi-
mo" é a sua identificação.

Cris Fortes
Jornalista e protetora animal,

popular no bairro em que reside (Ita-
pira-Cohab), a protetora animal tra-
vou uma guerra contra a corrupção
no município onde reside, e outra
contra o Abandono e maus tratos de
cães. Mãe do jovem Rian, ela conta
que com o numero de castrações
que intermediou nos últimos três
anos, mais de 100, já evitou com isso
de vir ao mundo mais de 1.200 filho-
tes ao ano (duas crias por fêmea).
Além de manter um abrigo para cães
de rua debilitados (de olho furado,
de três pernas, vítimas de tumor

câncer de mama, tvt, cinomose,
com tratamento clínico veterinário,
cirurgias, quimioterapia, gardenal
para o q tem ataque) ela ainda in-
termedia ração para os necessitados
da área rural, vermífugo, vacinas,
castração e cirurgias quando neces-
sário. Tornou-se referência no socor-
ro aos 4patas de 4barras. Para dar
conta de tudo isso, mantém três
empregos, inclusive aos sábados e
domingos, e tem o apoio de poucos
voluntários que colaboram com a
causa animal. Sua frase de fé & for-
ça, "Tudo Posso Naquele Que Me
Fortalece".

VETERINÁRIA PAULA MADALONI
E CRIS FORTES

Marinez Bernarda
Marinez do Zé Mineiro, é uma moradora da

área rural, cheia de energia e vontade de fazer o
bem sem olhar a quem. Reside na comunidade
Tigre a muitos anos, de família tradicional da lo-
calidade, na sua humildade e simpatia, contagia
adeptos aos seus projetos sociais. Campanhas
para alegrar o Natal dos mais esquecidos, festan-
ça na Páscoa e 12 de outubro para crianças da sua
região e imediações, cavalgadas e caminhadas
deslumbrantes para moradores e turistas conhe-
cerem o que existe de mais belo em Quatro Bar-
ras. Por ser uma guerreira e desbravadora do
"BEM" recebe hoje a nossa homenagem.
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vereador Leonardo Presa (SD), encaminhou a
Indicação de n.º 30/2016, solicitando ao Exe-

cutivo informações sobre o funcionamento das câ-
meras de vídeo de monitoramento do município,
bem como as instaladas em prédios públicos, quan-
tas existem e se todas estão em perfeito funciona-
mento.

"É muito importante esse sistema de segurança,
e faz-se necessário que estejam em perfeito esta-
do", disse o parlamentar, que se preocupa com o
alto índice de assaltos a mão armada ocorridos nos
últimos meses em nosso município.

As câmeras de alta definição espalhadas pelos
bairros, entrada e saída da cidade deveriam ajudar
no combate ao crime ou na identificação dos suspei-
tos, bem como dos carros e motocicletas utilizados
para fuga.

Vereador requer levantamento das câmeras
de monitoramento do município

"O vídeo monitoramento em pontos estratégicos
da cidade podem inclusive ajudar a polícia a comba-
ter o tráfico de drogas, desde que ao ser observado
situações suspeitas pelo monitor, os PMs sejam aci-
onados", enfatiza Leonardo.

De acordo com informações levantadas, a com-
pra do equipamento foi efetuada no final da gestão
do ex-prefeito Roberto Adamoski em 2008. O admi-
nistrador que assumiu em 2009 reformulou algumas
mudanças e implantou o sistema.

Em abril de 2012 haviam 10 câmeras instaladas,
na área central e nos bairros Borda do Campo e Jar-
dim Menino Deus.Em 2014 mantinha-se essas dez
câmeras, sendo uma remanejada para a entrada do
bairro Itapira. Com este pedido formulado pelo ve-
reador Leonardo, em breve a comunidade está in-
teirada sobre o numero de câmeras e a sua eficácia.

O

O vereador Leonardo Presa (SD), apresentou a
Indicação 14/2016 em sessão ordinária para implan-
tação do projeto Equoterapia no município. O pro-
jeto busca reforçar a qualidade de vida para a cons-
trução da cidadania de pessoas deficientes em si-
tuação de vulnerabilidade social. A Equoterapia é
um método terapêutico e educacional que utiliza
o cavalo dentro de uma abordagem multidiscipli-
nar e interdisciplinar nas áreas de saúde, educa-
ção e equitação, buscando o desenvolvimento bi-
opsicossocial de pessoas com deficiências e/ou
necessidades especiais.

Vereador quer implantar projeto Equoterapia em Quatro Barras
"Este projeto poderá benefic iar  pesso-

as de todas as idades a partir  de 1 ano e
meio na reabilitação de vários tipos de defi-
ciência, além de ser indicada também no tra-
tamento de distúrbios comportamentais como es-
quizofrenia e hiperatividade",  disse Leonar-
do.

Ele ressalta que "os benefícios não se limitam
aos físicos, pois há ganhos psicológicos importan-
tes. Montar em um cavalo é uma grande conquis-
ta. Este tratamento fortalece também a autoesti-
ma e a autoconfiança".
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O presidente da Câmara de Vereadores de Qua-
tro Barras, Antonio Cezar Creplive (Toto-PSDB) e
o vereador Gilson Cordeiro, participaram no últi-
mo dia 16 da solenidade de nomeação de 2.212
policiais militares, dos quais quase 800 serão des-
tinados ao patrulhamento de Curitiba e Região
Metropolitana. Além dos novos alunos soldados,
o governador Beto Richa também nomeou 608 bom-
beiros militares e 64 delegados. A apresentação do
novo efetivo foi realizada no Palácio Iguaçu.

Toto e Gilsinho nos
bastidores da Segurança

Como parte das ações de guarda responsável, dia
20 de março acontece em Pinhais mais uma edição
da Feira de Adoção de Animais. A iniciativa promo-
vida por meio da Seção de Defesa e Proteção Ani-
mal, da Secretaria de Meio Ambiente, será realizada
das 13h30 às 17h30 no Bosque Municipal. Em caso de
ocorrência de chuva, a feira fica automaticamente
cancelada.

Interessados em adotar deverão apresentar a car-
teira de identidade e o CPF, além disso, é necessário
assinar um termo de compromisso. Os novos tuto-
res receberão todas as orientações quanto aos cui-
dados com o novo membro da família.

Para serem doados os animais devem estar devi-
damente vacinados, vermifugados e, os que possu-
am mais de seis meses de vida, castrados. A com-
provação de tais procedimentos deve ser apresen-
tada por meio de documento no dia da feira. Ao se
inscrever, por meio do telefone, o doador deve es-
tar ciente da responsabilidade de providenciar meio
de transporte para conduzir o animal até o local, bem
como lhe proporcionar conforto, levando guia, cer-
cado ou gaiola.

Também caberá ao doador disponibilizar comida,
água limpa e fresca, jornais ou caixas, e tudo deverá

Próxima Feira de Adoção de Animais
acontece no dia 20 em PinhaisA iniciativa promovida pela Secretaria de Meio Ambienteserá realizada das 13h30 às 17h30 no Bosque Municipal

ser devidamente descartado ao final do evento.
Além disso, deverá acompanhar seu animal até o
término da feira, e caso o animal não seja adotado,
ele continuará sob sua responsabilidade.

SERVIÇO: O Bosque Municipal de Pinhais fica na
Rua 24 de Maio, esquina com a Avenida Nossa Se-
nhora da Boa Esperança, no Centro da cidade. Mais
informações e inscrições com a Seção de Defesa e
Proteção Animal, pelo telefone (41) 3912-5705.
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FRASE DE 1920
Frase da filósofa russo-americana Ayn Rand (judia, fu-

gitiva da revolução russa, que chegou aos Estados Uni-
dos na metade da década de 1920), mostrando uma vi-
são com conhecimento de causa:

"Quando você perceber que, para produzir, precisa obter a autoriza-
ção de quem não produz nada; quando comprovar que o dinheiro flui
para quem negocia não com bens, mas com favores; quando perceber
que muitos ficam ricos pelo suborno e por influência, mais que pelo tra-
balho, e que as leis não nos protegem deles, mas, pelo contrário, são
eles que estão protegidos de você; quando perceber que a corrupção é
recompensada, e a honestidade se converte em auto-sacrifício; então
poderá afirmar, sem temor de errar, que sua sociedade está condenada".

A 4Patas de 4Barras está oferecendo adesivos para angariar recursos que possam
custear as despesas de castração e cirurgias para remoção de tumor nos cães

andidos da gan-
gue da dinamite
mandaram uma

agência do banco HSBC
para os ares na madruga-

Gangue fortemente armada manda caixa eletrônico
para os ares em Campina Grande do Sul

B
da de quarta-feira (9), na
Praça Bento Munhoz da
Rocha, em Campina
Grande do Sul, Região
Metropolitana de Curiti-

ba. Não foi informado o
valor levado do local. O
ataque foi por volta das
4h30. Cinco homens arma-
dos entraram na agência,

colocaram os explosivos e
fugiram num Renault Clio
branco, levando o di-
nheiro do local. A des-
truição provocada pelos

bandidos na agência foi
grande. De acordo com a
Polícia Militar, os bandidos
estariam fortemente arma-
dos e não precisaram de

muito tempo para a ação.
Policiais fizeram buscas
pelo veículo indicado por
moradores, mas nin-
guém foi encontrado.
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Todas quintas-feiras na Pizza Extra Big com
um refrigerante 2Litros de R$ 43,00 por R$ 35,00
*Obs.: Promoção válida apenas para retirada no balcão.

PROMOÇÃO LIGUE 3672-3704
E FAÇA SEU

PEDIDO
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município de Qua-
tro Barras contabi-
liza várias áreas,

propícias para a reprodu-
ção do mosquito aedes ae-
gypt, transmissor de doen-
ças como a dengue e a chi-
kungunya. Em várias áreas
o que parece ser espaço de
preservação é, na verdade,
terrenos baldios com mato
e lixos acumulados. De
acordo com a secretária de
saúde Daniela Ribeiro , a
Secretaria recebe mais de
10 denúncias por dia de
possíveis focos do agente
transmissor. Já está faltan-
do mão de obra para fisca-
lizar.

Uma senhora quatro-
barrense do bairro Jardim
Menino Deus, que tem um
filho pequeno e mora per-
to de um local temeroso
devido ao lixo acumulado e
muito mato, teme a água
parada e o medo de con-
trair uma das doenças.
"Repelente e o aparelho li-
gado na tomada 24h, não
posso deixar minha família
correr risco. Fui até a pre-
feitura, mas a burocracia é
imensa. Implorar para to-

Quatro Barras em alerta contra a Dengue

marem providências é o
cúmulo do absurdo". Ela
relata que na Rua Aristeu
Luciano Adamoski, entre as
residências de número
1031 e 1007 (antigo nume-
ro 40), o mato cresceu e
tomou conta do terreno.
Por não ter habitação, é
também um local onde mo-
radores despejam lixo. "Eu
não joguei e não vi quem
jogou lixo nesse espaço. O
que precisamos é que a
prefeitura tome providên-
cias, ou mande a equipe
funcional limpar, ou locali-
ze o proprietário para que
o mesmo tome providênci-
as", disse ela aborrecida
pelo descaso e o perigo da
situação.

Ligando na prefeitura
fomos informados de que é

necessário ir até o prédio
público, fazer um requeri-
mento, com o nome, ende-
reço, RG e telefone. Des-
crever a situação para que
seja avaliada a gravidade.
"Isso desanima qualquer ci-
dadão".

O Combate à Dengue é
uma responsabilidade dos
órgãos públicos e de toda
população. O mosquito da
dengue (aedes aegypti) se
reproduz em qualquer lu-
gar que houver condições
propícias (água parada lim-
pa ou pouco poluída). A
conscientização da popula-
ção e a tomada de medi-
das são de fundamental im-
portância para a redução
e, quem sabe, a erradica-
ção desta doença do Bra-
sil.

 Medidas de Combate
à dengue (para eliminar
os criadouros e evitar a
reprodução e proliferação

do aedes aegypti)
- Não deixar água para-

da em pneus fora de
uso. O ideal é fazer fu-
ros nestes pneus para evi-
tar o acúmulo de água;

 - Não deixar água acu-
mulada sobre a laje de
sua residência;

 - Não deixar a água pa-
rada nas calhas da resi-
dência. Remover fo-
lhas, galhos ou qualquer
material que impeça a
circulação da água.

 - Não deixar as vasilhas
que ficam nos vasos de
plantas com água para-
da. Deixe-as sempre se-
cas ou com areia;

 - As piscinas devem ter
tratamento de água
com cloro (sempre na
quantidade recomen-
dada). Piscinas não
utilizadas devem ser
desativadas (retirar
toda água) e permane-
cer sempre secas;

- Garrafas ou outros re-
cipientes semelhantes
(latas, vasilhas, copos)
devem ser armazena-
dos em locais cobertos
e sempre de cabeça
para baixo. Se não fo-
rem usados devem ser
embrulhados em sacos
e descartados no lixo
(fechado).

- Não descartar lixo em
terrenos baldios e man-
ter a lata de lixo sem-
pre bem fechada;

- Vasilhas que servem
para animais (gatos, ca-
chorros) beber água
não devem ficar mais
do que um dia com a
água sem trocar;

- As bromélias costumam
acumular água entre
suas folhas. Para evitar
a reprodução do mos-
quito, o ideal é regar
esta planta com uma
mistura de 1 litro de
água e uma colher de
água sanitária.

- Sempre que observar al-
guma situação (que
você não possa resol-
ver), avisar imediata-
mente um agente públi-
co de saúde para que
uma medida eficaz seja
tomada.

- Caixas de água devem
ser limpas constante-
mente e mantidas sem-
pre fechadas e bem ve-
dadas. O mesmo vale
para poços artesianos ou
qualquer outro tipo de
reservatório de água;

O mosquito Aedes Ae-
gypti também é o transmis-
sor do zika vírus.

O
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Vereador Gilsinho requer ao Executivo
pavimentação asfáltica em três bairros

ensando em garantir a melhor circula-
ção de veículos e pessoas que moram e

frequentam os bairros Industrial, Jardim Ores-
tes e São Pedro, o vereador Gilsinho, elaborou
indicação ao Poder Executivo pedindo a pavi-
mentação asfáltica das ruas, conforme discri-
minadas.
- No bairro Jardim Orestes ruas: José Ferrei-

ra Alves, Faustino de Lima e Francisco Ha-
mann

- Bairro São Pedro ruas: Ribeirão do Tigre, Ca-
pivari-Mirin, Cercado, Ipiranga, Rio do Meio
e Severiano Rolim de Moura. Lembrando
que essas são as únicas do bairro que não
possuem asfalto.

- Centro (Industrial, atrás da igreja
católica)ruas - Leontino Alves Dionisio, Fran-
cisco Gomes de Oliveira, Catarina Knapik,
Padre Gustavo Gian Pietro e Euclides Alves
Pires.
Justificando o requerimento, Gilsinho cita

P que as ruas são de terra e que em algumas,
em dias de chuva fica intransitável o tráfego
de veículos e pedestres devido a lama que se
forma.

Para o vereador, Quatro Barras ainda pos-
sui ruas que precisam receber o asfaltamento,
por isso, ele pede que a prefeitura dê mais aten-
ção sobre este assunto.

"Em alguns bairros faltam poucas ruas, algo
que pode ser realizado num curto espaço de
tempo. Ele lembra que é a população quem
paga pelo asfalto, por meio, de carnês do IPTU".

O parlamentar encerra enfatizando que con-
tinuará trabalhando pela pavimentação nos
bairros e dando condições através do seu voto
em plenário para que o Executivo possa aten-
der estes pedidos da população.

"Reforço que as minhas solicitações são em
prol da comunidade. Eu sempre estarei reivin-
dicando o que os moradores de Quatro Barras
necessitam."
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O casal Vilma e Roberto Adamoski
com o deputado Anibelli Neto

Encontro político reúne lideranças em Quatro BarrasLíderes municipais estiveram reunidos para discutir as eleições municipais 2016.Com flashs da assessoria do deputado Anibelli Neto, renomados quatrobarrenses participantes.

Líderes da comunidade quatrobarrense durante explanação aos participantes.O empresário Iran Mafra ladeado por Anibelli e vereador Lara

Eliane Ferreira Sbrissia, ao lado do ex-prefeito
Roberto Adamoski e deputado Estadual Anibelli

O empresário Zequinha, proprietário de lojas de produtos
agropecuários do Jd. Menino Deus, com seu vizinho e amigo
- parlamentar Angelo Andreatta e o amigo Anibelli Neto

  O taxista Ayrton com Anibelli, Adamoski e Neguinho do Espetinho
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Nossa Sociedade em Destaque

Giro Social

CRIS FORTES E O VICE-PRESIDENTE
DO BRASIL MICHEL TEMER (PMDB)

Ele esteve em Curitiba com a missão pacífica
e focada na reunificação da sigla e consolidar
o Partido com uma nova opção para o futuro.

VEREADOR ANGELO ANDREATTA (PMDB)
E MICHEL TEMER

A visita de Temer, uma das séries que esteve
fazendo pelo país, chamada de Caravana da
Unidade, passou por todas as regiões brasi-
leiras orientando os correligionários, sobre a
convenção nacional do PMDB, na qual ele vai
tentar a reeleição como presidente da legenda.

O casal Gil e Zuleide em clima de romance, o
love é intenso que ela agendou viagem à Sal-
vador para conhecer os familiares do amado.

Ex-prefeito Roberto Adamoski e o deputado
Estadual Anibelli Neto (PMDB) durante re-
cente evento político em Quatro Barras.

O empresário Ademir proprietário do salão
de eventos Velho Casarão, na chácara no bair-
ro Gralha Azul, prestigiando o cantor Ander-
son Mendonça que abrilhanta os eventos do
local toda sexta-feira.

O advogado e empresário do Posto Rota 4,
Paulo Junior durante evento esportivo no
União Borda do Campo, onde seu time Uni-
dos da Vila F.C. derrotou o Florestal F.C.  No
clic com a filha Mehl.

O Pastor Itamar Oliveira estará ministrando no dia 01/
04 às 20h, o Congresso da Igreja Assembleia de Deus
de Curitiba. Ele é o primeiro pregador de Campina
Grande do Sul a pregar nesta igreja em um congresso.
Na foto com Josiel Nacimento e Jorge Nunes.

FELIZ ANIVERSÁRIO
PEDRO HENRIQUE

O caçulinha do casal
Katia Leodoro e Sid-
nei, festejou em gran-
de estilo, com uma
festa temática "Safari"
o 1º aninho. A come-
moração foi no salão
da QB Eventos no do-
mingo 28, e reuniu
amigos e familiares do
casal. Parabéns PH.
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08 de Março - Dia Internacional da Mulher - Parabéns


