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A noite dedicada aos jo-
vens jornalistas, lembrada no
último dia 7 foi especial para
o Linkada News. O site foi agra-
ciado com o troféu de 3º colo-
cado na categoria “Produto
Jornalístico Blog de Notícias”,
durante a cerimônia de entre-
ga do 20º Prêmio Sangue
Novo, oferecido pelo Sindica-
to dos Jornalistas Profissionais
do Paraná (Sindijor-PR).

O evento aconteceu no au-
ditório da APP-Sindicato, em
Curitiba, e objetivou ajudar a
melhorar a qualidade de ensi-
no nas faculdades de jornalis-
mo e destacar os novos talen-
tos da profissão no estado. A
premiação foi apresentada
pelos jornalistas Wilson Soler
e Roberta Canett, que ficaram
responsáveis em anunciar os
premiados da noite.

Segundo a Comissão Orga-
nizadora, foram ao todo 438
trabalhos inscritos, divididos
em 22 categorias. O Linkada
News foi classificado, ficando
entre os melhores após uma
avaliação rigorosa feita por
profissionais da área. Foram
selecionados de três a seis tra-
balhos de acordo com cada ca-

Linkada News entre os melhores no
Prêmio Sangue Novo do Jornalismo Paranaense

tegoria.
O prêmio foi recebido pelo

estudante de jornalismo da
UTP (Universidade Tuiuti do
Paraná) e também sócio-pro-
prietário do Linkada News,
Adilson Santos. “Fico muito
feliz com esse reconhecimen-
to. Acredito que a linguagem
popular e de fácil compreen-
são aplicado no canal foi o di-
ferencial na hora da escolha
em meio a tantos outros ex-
celentes trabalhos”, enfatiza.

O diretor-presidente do
SindijorPR, Gustavo Vidal,
destacou a qualidade dos tra-
balhos apresentados, o que
segundo ele acabou dificultan-
do, no bom sentido, o traba-
lho dos jurados. “Essa nova
geração do jornalismo parana-

ense vai dar o que falar. Pega-
mos trabalhos excelentes, ní-
vel profissional, que nos de-
ram muito trabalho”, afirma
Vidal.

Para se chegar ao resulta-
do final o corpo de jurados le-
vou em consideração, entre
outros aspectos, o grau de
inovação da proposta; o trata-
mento ético das informações
utilizadas; o desenvolvimen-
to da relação entre teoria e
prática no jornalismo; os ele-
mentos estéticos para produ-
tos digitais e o grau de intera-
tividade com o público.

Sobre o futuro do Linkada
News, Adilson Santos diz que
o foco é manter o trabalho nas
editorias de cunho regional
dentro da área de abrangên-

cia do canal, empreendendo
em novos produtos jornalísti-
cos que podem ser explorados
dentro e fora da internet. Uma
das expectativas é estar nova-
mente na próxima edição do
Sangue Novo, ano que vem.

“O prêmio veio em hora
oportuna e é um incentivo a
mais para continuar o trabalho
que particularmente amo de-
senvolver na região. Ele serve
como um indicativo de que
estamos no caminho certo, e
aponta também alguns aspec-
tos que precisam ser melhor
trabalhados. Como tenho mais
alguns meses de faculdade
pela frente a intenção é lan-
çar mais dois produtos volta-
dos à área impressa e digital
nesse período, um deles para

complementar o TCC. Se tudo
correr conforme o desejado,
temos grandes chances de es-
tar na próxima edição do San-
gue Novo”.

Antes de finalizar, Luis
Henrique Francisco, ou "Luis
Linkada" como é mais conhe-
cido, faz questão de comentar
a respeito dos números de al-
cance do Linkada News e da
importância que cada inter-
nauta tem nesse sucesso.
“Hoje o site tem uma ótima
visibilidade, e é sem dúvida
um dos mais acessados meios
digitais da região. Só em 2015
foram mais de 200 mil acessos.
Em janeiro nosso contador foi
zerado, e nos primeiros qua-
tro meses já estamos chegan-
do a marca de 70 mil visitas.
Isso não seria possível sem a
participação de cada leitor in-
ternauta que é a principal ra-
zão do nosso trabalho. A eles
o nosso reconhecimento e
agradecimento. Parabenizo
também ao meu sócio Adilson
pelo empenho e dedicação no
qual conduz o canal, prezando
sempre pela qualidade das in-
formações divulgadas”, com-
pleta.

Na tarde de quarta-feira
(13) o Deputado Anibelli Neto
participou da Reunião da Co-
missão de Educação da As-
sembleia Legislativa.

Na ocasião foram discuti-
dos dois Projetos de Lei: o PL
405/2015, que obriga a insta-
lação de câmeras de monito-
ramento no transporte esco-
lar; e o PL 643/2015, que alte-

Comissão de Educação realiza Reunião Ordinária
ra as Leis 11.662/1997 e
16.653/2010, tratando do
abono de faltas e proibição
da realização de cursos de
extensão aos sábados, por
motivos de crença religiosa.
Anibelli relatou favoravel-
mente o PL 405/2015 e apre-
sentou uma voto em separa-
do acompanhado de uma
emenda ao PL 643/2015.
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Uma nova travessia de
pedestres elevada, que re-
force a obrigação do motoris-
ta parar, para garantir a aces-
sibilidade dos que estão a pé,
principalmente as crianças, é
o que está solicitando o ve-
reador Angelo Andreatta
(Lara – PMDB) no requeri-
mento 49/2016. A travessia
deverá ser instalada, explica
o parlamentar, em frente ao
Pinheiro de Dom Pedro, pró-
ximo ao bar do homem de
Pedra.

No local, explica o parla-

Quatro Barras foi um dos
municípios contemplados
pelo Programa Segundo Tem-
po Modalidades, um projeto
pioneiro no Brasil, realizado
em parceria com o Ministério
do Esporte e a Secretaria de
Estado do Esporte.

Uma comitiva de Quatro
Barras esteve na solenidade
de entrega dos equipamentos,
conduzida pelo governador,
no Palácio Iguaçu.

O município recebeu kits

Vereador Lara pede travessia elevada em frente ao Pinheiro
de Dom Pedro, bairro florestal na Estrada da Graciosa

Quatro Barras recebe equipamentos esportivos do Programa Segundo Tempo
esportivos para a prática de
modalidades como rugby,
basquetebol e atletismo, que
deverão ser abertas em bre-
ve, inclusive com novos pro-
fissionais contratados.

Das três modal idades,
uma já é oferecida pelo mu-
nic ípio:  o at let ismo, que
hoje atende mais de 60 cri-
anças no Estádio Osni Anto-
nio da Silva.

Somando as três modalida-
des, Quatro Barras vai ofertar

O vereador Angelo Andre-
atta (Lara – PMDB) apresen-
tou em plenário o projeto
de lei 13/2016 de incentivos
fiscais com objetivo de fo-
mentar e fortalecer as ini-
ciativas comerciais, indus-
triais e de prestação de ser-

Vereador Lara propõe lei de incentivo para fomentar
empreendimentos turísticos em Quatro Barras

viços, assim atraindo mais em-
preendimentos turísticos no
município de Quatro Barras,
reforçando a sua política de
empreendedorismo, que é
gerar emprego e renda para a
cidade.

O projeto não foi aprova-

do, ele foi rejeitado pela co-
missão de justiça e redação.
Este projeto de lei tratava de
oferecer isenções de impos-
tos municipais para aqueles
empreendedores que dese-
javam se instalar no muni-
cípio nas seguintes localida-

des: Todo Zoneamento Rural
estabelecido pela  Lei  33/
2000, na Estrada da Gracio-
sa, Avenida 25 de Janeiro,
Avenida das Pedreiras  e
Izhair Lago ate as proximi-
dades do Caminho do Itupa-
va, além de outras áreas de

interesse turístico, desde
que demonstrado pelo em-
preendedor sua viabilidade e
aprovado pela secretaria
competente. Os incentivos
terão duração de 10 anos con-
tados na data de publicação
dessa lei.

ao todo mais de 20 modalida-
des esportivas e culturais gra-
tuitas.

Na lista estão futebol, fut-
sal masculino e feminino, atle-
tismo, capoeira, karatê, jiu-jít-
su, skate, violão, canto e co-
ral, desenho artístico, ateliê
livre de artes, história em qua-
drinhos, dança infantil e para
adultos, ginástica, pilates e
pintura artística, além do bas-
quete e rugby, que começarão
em breve.

PROGRAMA
SEGUNDO TEMPO

 O Programa Segundo Tem-
po está beneficiando 52 mu-
nicípios paranaenses.

Além dos kits esportivos, o
programa deve contratar 171
profissionais de educação físi-
ca e um de nível médio para
dar aulas às crianças e adoles-
centes. A proposta da ação,
segundo o governador, é de-
mocratizar a prática esportiva
e potencializar o desenvolvi-

mento pessoal e físico dos es-
tudantes.

“Mais uma ação importan-
te do nosso governo no forta-
lecimento da prática esporti-
va no Paraná. Acreditamos no
esporte como ferramenta que
educa, disciplina, socializa e
afasta as crianças e jovens das
drogas”, disse Richa. O secre-
tário de Esporte de Quatro
Barras, Fredinei Rodrigues,
também participou da cerimô-
nia.

mentar, os motoristas trafe-
gam em alta velocidade,
sem respeito à passagem
das pessoas. “É necessário
que os condutores respei-
tem mais o espaço público,
parando o veículo antes da
faixa e dando a preferência”,
reclama o vereador. Ele diz
que “não se trata só dos mo-
toristas. Os próprios transe-
untes devem sempre atra-
vessar a rua sobre a faixa ele-
vada, sem invadir a via a
qualquer momento”, ponde-
ra Angelo Andreatta.
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m março de 2016, o Co-
légio Graciosa está co-

memorando a passagem dos
seus 35 anos de fundação.

É uma data especial onde
se relembra os feitos e os pas-
sos dados por todas as pesso-
as que fizeram a história do
Colégio Graciosa acontecer.
Uma das que mais gostam de
citar aos alunos, relembra a
inauguração do Colégio Graci-
osa. Os fundadores fizeram
um acordo com Deus de que a
partir daquele momento to-
dos os dias a "Sua Palavra" se-
ria transmitida a cada aluno da
instituição. E assim acontece
durante todos os dias letivos
da instituição de ensino.

SUA HISTÓRIA
A instituição de ensino

teve início em 1981 nas depen-
dências do Templo da Igreja
Batista em Quatro Barras. Ini-
ciou-se em título experimen-
tal, ministrando apenas o Jar-
dim de Infância com autoriza-
ção do Departamento de Ensi-
no de 1° Grau. No dia 24 de
março de 1985, em Assembleia
Extraordinária, a Igreja Batista
em Quatro Barras resolveu cri-
ar o Jardim de Infância e Pré-
Escola Graciosa, atendendo a
inúmeras solicitações de famí-
lias da localidade e adjacênci-
as. A implantação das séries
foi feita de forma gradativa.
Assim, no ano de 1994 for-
mou-se a primeira turma de 8ª
série, sendo Reconhecido o
curso de 1º Grau através da Re-
solução no 5533/94 de 11/11/
1994.  Pelo insistente pedido
dos pais dos alunos matricula-
dos na Escola Graciosa foi soli-
citada a autorização de funci-
onamento do 2º Grau uma vez
que, na região de Quatro Bar-

No ano em que celebra 35 anos, Colégio Graciosa
recebe homenagem na Câmara Municipal de Quatro Barras

E

Na segunda-feira (15), o diretor

do Colégio Graciosa, Roberto Wei-

dman participou da sessão plená-

ria na Câmara Municipal de Qua-

tro Barras, onde representando o

corpo docente, discente, funcioná-

rios e colaboradores, recebeu das

mãos do presidente da Casa de Leis,

vereador Antonio Cézar Creplive

(Toto) MOÇÃO DE CONGRATULA-

ÇÕES por esta importante data.

Presidente do Poder Legislativo, vereador Antonio Cézar Toto Creplive
presta homenagem  ao Colégio Graciosa, representado pelo diretor Roberto Weidman

MOÇÃO

ras, não existia outra escola
particular que oferecesse o
referido curso, e as pessoas se
viam obrigadas a enviar seus
filhos a Curitiba, distante cer-
ca de 20 km.

Com a autorização de fun-
cionamento houve a implan-
tação gradativa do curso de 2º
Grau. E a partir do ano de 1995,
a Escola Graciosa, Ensino Pré-
Escolar e de 1º Grau passou a
se chamar COLÉGIO GRACIOSA
- Ensino Pré-Escolar, 1º e 2º
Graus. Durante os anos de exis-
tência o COLÉGIO GRACIOSA
tem, através da educação de
qualidade baseada nos princí-
pios cristãos, promovido a for-
mação integral de crianças e
adolescentes, preparando-os
para serem cidadãos que fa-
çam diferença na sociedade,
se realizem e sejam felizes.

"Ensina a criança no Cami-
nho em que deve andar, e
mesmo quando for idoso não
se desviará dele!"

Provérbios 22:06
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ábado de sol, e a me-
lhor opção é um agra-

dável passeio até as lindas ci-
dades históricas do litoral do
nosso estado.

Descendo a serra pela gran-
diosa e bela estrada da Graci-
osa, além do visual de quios-
ques, árvores e flores da mata
atlântica, o sinuoso percurso
permite fazer uma viagem ao
passado pela sua arquitetura
e paisagismo. Rios do Corvo,
São João, Nhundiaquara são
explorados pelos turistas para
o banho de água doce ou des-
cer as corredeiras praticando
bóia cross.

Quando a fome apertar, a
dica é ir a um dos vários res-
taurantes tradicionais da re-
gião, em Morretes -  delicio-
sas opções. O Pousada e Res-
taurante Dona Siroba, está si-
tuado em Porto de Cima, a casa
foi construída pelos colonos
italianos em 1898 e é tomba-
da pelo Patrimônio Histórico.
Possui apartamentos, quartos,
chalés e casas às margens do
rio Nhundiaquara, completa-
mente equipadas. Tem áreas
de lazer, campo de futebol,
piscina com água natural, qua-
dra de voleibol, parque infan-
til, cancha de bocha, mesas de
bilhar, tênis de mesa, bicicle-
tas e trenzinho panorâmico
para passeios e transporte de
hóspedes.

Na cidade de Morretes,
próximos ao Rio Nhundiaqua-
ra, na Ponte Velha, muitos res-
taurantes, constando no car-
dápio o prato tradicional "Bar-

Turistando em cidades históricas do "nosso Paraná"Morretes e Antonina são "deliciosas" opções para o fim de semana

reado". Fomos saborear frutos
do mar e barreado no Restau-
rante Madalozo, onde o maître
Israel Ribeiro da Fonseca, o
Leleco, de 78 anos, com sua
voz de boêmio, entoou lindas
canções, dentre elas Saudosa
Maloca de Adoniran Barbosa,
faz parte dos grupos, de Seres-
ta "Cantos do Mar" e de Sam-
bista, "Amigos da Carioca",
com apresentações noturnas
em Antonina.

Leleco é patrimônio do
Madalozo, uma vida de dedi-
cação e amor à gastronômia
local.

Em Antonina apreciamos a
baía. Um ponto alto, é o miran-
te localizado na Igreja Matriz
de Nossa Senhora do Pilar. A
capela foi construída em 1714,
ano de fundação da cidade.
Continuamos o passeio turís-
tico, passando pelo Mercado
Municipal de Antonina e fotos
no Trapiche, na Fonte da Cari-
oca (local onde Dom Pedro II

parou para tomar um gole
d'água); a Estação Ferroviária
(construída em 1916, na fase
áurea da erva-mate); e fomos
relaxar apreciando as águas
calmas na Ponta da Pita.

Para o turista, Claudio Al-
buquerque Filho, visitar as ci-
dades históricas do litoral pa-
ranaense, é um passeio me-
morável, " impossível  não
gostar, além das belas pai-
sagens a receptividade dos
moradores é esplendida. O
que mais nos deixa impres-
sionado são as belezas na-
turais, a preservação ambi-
ental, o respeito que os mora-
dores da região e turistas tem
para com o meio ambiente é
admirável. Os rios e as matas
formam um conjunto perfei-
to. Uma harmonia em sintonia
com o universo. Recomendo
porque vale a pena. Simples-
mente inesquecível e cinema-
tográfico as belezas do Para-
ná", conclui.

S

SERVIÇO:
RESTAURANTE MADALOZO: Rua Alm. Frederico de Oliveira, 16 - Vila Santo Antonio, Morretes - PR, 83350-000 - Telefone:(41) 3462-1410
RESTAURANTE E POUSADA DONA SIROBA: Praça Comendador Macedo, s/n, Morretes - PR, 83350-000 / fone(41) 3462-2006
ÔNIBUS: www.viacaograciosa.com.br. - TREM: www.serraverdeexpress.com.br.

Claudio Jorge de Albuquerque, Claudio Albuquerque Filho e o Maitre Leleco
do Restaurante Madalozo com simpatia e carisma, anfitrião perfeito

Claudio Jorge de Albuquerque e  Claudio Albuquerque Filho, durante
passeio turístico na ponte velha sobre o rio Nhundiaquara em Morretes

No restaurante Madalozo o garçom faz a demonstração
do barreado colado no fundo do prato... delicioso

FOTOS: CRIS FORTES

Paisagem perfeita na Ponta da Pita em Antonina Restaurante e Pousada dona Siroba em Morretes próximo ao rio Nhundiaquara
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Jonas Lago Vereador em
Quatro Barras eleito com 452
votos, deixou o PSDB e filiou-
se ao PMDB. "Eu recebi o con-
vite feito pelo presidente do
diretório do PMDB, vereador
Angelo Andreatta e avaliei
que a ida para o PMDB seria
mais interessante politica-
mente. O PMDB é um partido
composto por pessoas ínte-
gras e guerreiras, e manter-me
nesse grupo só irá somar pelo
bem comum", disse Lago.

Aparentando total descon-
tentamento com a atual ges-
tão o parlamentar desabafa.
"Analisando a minha carreira
política, concluí que o período
em que fiz parte dessa gestão,
apoiando o administrador pú-
blico e elaborando inúmeros
projetos e indicações, pouco
de positivo obtive para a po-
pulação quatrobarrense, me-
nos ainda para os moradores
do meu bairro - Pinheirinho",
argumenta Jonas.

É justo seu comentário,
uma vez que menos de 10%

Vereador Jonas Lago justifica sua
saída do PSDB para filiação no PMDBA promulgação da lei que permite políticos mudarem das legendassurtiu efeito para quem estava com a intenção de mudar a filiação.

dos projetos de lei, indicações
e requerimentos dos parla-
mentares, o EXECUTIVO reali-
zou para a comunidade. Essa
ausência de parceria causa o
descontentamento também
dos vereadores Leonardo Pre-
sa (SD) e Angelo Andreatta
(PMDB) que elaboram inúme-
ros pedidos de obras e benfei-
torias para o povo e raramen-
te são atendidos. Jonas Lago
(agora PMDB) é de família tra-
dicional de Borda do Campo,
e parente próximo do faleci-
do vice-prefeito Laio. A possí-
vel saída do PMDB seria o de-
sejo de crescer politicamente
já que nas próximas eleições
Lago deseja alcançar a reelei-
ção.  "Agradeço ao PSDB pri-
meiro partido que alcancei um
mandato popular, mas vou
participar do novo projeto po-
lítico em defesa da população
de Quatro Barras ao lado do
meu amigo de longa data An-
gelo Andreatta (PMDB) bus-
cando o melhor para Quatro
Barras", declarou.
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uatro Barras está se tornando famosa por reunir uma
quantidade de restaurantes com requinte e qualida-

de tanto no cardápio como nos serviços. 
E as novidades gastronômicas não param de chegar, para

a felicidade de quem gosta de comer bem e com bom pre-
ço.

A Avenida Domingos Mocelin Neto, n.º 155 ganhou
mais um restaurante – o Marinho Costelão.

Localizado no Condomínio Empresarial Borda do Campo,
o lugar é bonito e agradável.  Com vista de um lado para o
morro Anhangava e para o outro o complexo industrial da
região. Podemos dizer que num mesmo tempo, duas vistas
e ambas importantes.  O propósito do casal Sonia e Marqui-
nho Burkner foi oferecer algo muito próximo do outro res-
taurante, já famoso e consagrado Marinho Grill, com um
preço mais acessível, tendo em vista que o novo restauran-
te é voltado ao público das empresas que estão ao redor.

O cardápio é FANTÁSTICO.
Com pensamento voltado para uma proposta diferente,

os proprietários precisaram inovar e surgiu a ideia de um
Costelão, onde são oferecidos três opções:
Buffet LIVRE com saladas e pratos quentes... R$ 15,00
Buffet LIVRE com saladas, pratos quentes
e carnes assadas ............................................ R$ 20,00
Buffet/kg ........................................................ R$3,29 /100g

Em qualquer uma das opções, acompanha sobremesa e
refresco e tudo muito apetitoso, e com EXCELENTE atendi-
mento da EQUIPE, com letras maiúsculas merecidas, for-
mada por um gerente, atendente, saladeira e cozinheira.

No 1º momento, o restaurante está aberto de segunda a
sexta-feira, das 11 às 14h.

Em breve, o funcionamento se estenderá também aos
sábados, com objetivo de servir a deliciosa costela e acom-
panhamentos ao público dos bairros Itapira, Florestal, Acá-
cias, São Pedro, Borda e demais da região.

Marinho Costelão:
uma nova e deliciosa opção

Q

Casal de empresários, Marco Aurélio Burkner e Sonia Maria Pereira Burkner, filhas Marina Burkner Godoi Bueno
de Campos Pantano e Rodrigo Godoi Bueno de Campos Pantano; Juliana Burkner e Lucas Dallegrave Flores

OUTRAS DELICIOSAS OPÇÕES EM QUATRO BARRAS
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Na segunda-feira (14) cerca de 500
pessoas estiveram presentes no Salão
de Eventos São Sebastião para partici-
par do encontro do PPS (Partido Popu-
lar Socialista), para homenagem ao de-
putado federal Rubens Bueno e lança-
mento da pré-candidatura do pré-can-
didato Tercio Albuquerque, dono de um
currículo precioso e respeitado, em que
já foi prefeito, deputado- que concorre
pelo PPS, pleiteando a prefeitura de
Quatro Barras em 02 de outubro.

Conforme Tercio Albuquerque rela-
ta à reportagem, "o PPS de Quatro Bar-
ras e o PPS Estadual acordaram em fa-
zer um evento em homenagem ao de-
putado Rubens Bueno, pelo trabalho
que ele tem feito, principalmente nes-
sa hora em que o Brasil passa por mo-
mentos difíceis da economia e da poli-
tica, onde sem dúvida alguma a credibi-
lidade do país está acabada. Tem pes-
soas iguais ao Rubens Bueno que man-
tem a dignidade em favor da politica
brasileira e ao homenagea-lo o partido
resolveu lançar a minha pré- candida-
tura a prefeito de Quatro Barras", diz Al-
buquerque.  "Vontade eu tenho, e já
conversei muito e consegui convencer
minha esposa, meus filhos e meus ami-
gos", comenta.

- Entusiasmado ele dá continuidade
à entrevista contando como está sendo
essa etapa. "Estamos agora num mo-
mento de formularmos nosso programa
de governo. Ele esta sendo feito pelos
componentes do PPS, por uma gama de
pessoas amigas, onde temos quatro ad-
vogados , dois economistas, um arqui-
teto e um engenheiro, que estão mon-
tando um projeto para Quatro Barras.
Conversamos uma vez por semana eu,
minha mulher, essa comissão e os pré-
candidatos a vereadores. Estamos aguar-
dando os partidos que deverão coligar
com a gente. Tenho respeitado os que
me disseram ter compromisso, mas os
compromissos ainda não foram selados.
E eu digo que estou com  as portas aber-
tas para conversas, para selar os acor-
dos e honrar os que nós acertarmos".

-Tércio fala sobre o lançamento da
sua pré-candidatura.

"No lançamento contamos com a
presença de autoridades empresariais
e politicas do nosso estado. Foram 482
pessoas presentes e desses, em torno
de 30% eram de fora, autoridades polí-
ticas e empresariais, de Curitiba e da
Fazenda Rio Grande.  Esses empresári-
os nos disseram ter vontade de instalar
suas empresas em Quatro Barras, eu
lhes disse que são bem vindos, desde
que não sejam empresas poluentes.
Nós temos que preservar o meio ambi-
ente para que as futuras gerações não

Homenagem ao deputado Rubens Bueno e pré-candidatura de Tercio
Albuquerque (PPS) é aplaudida por mais de 500 pessoas em Quatro Barras

fiquem sem água e sem ar, igual São
Paulo, onde está faltando. Era um esta-
do respeitado, e num passado pouco
distante ninguém imaginaria esse caos
da ausência de água para abastecimen-
to da população. Eu não aceito que des-
truam as matas, jamais permitiria que
destruíssem as nascentes ou as matas
de preservação. Nossos rios e as matas
ciliares, tudo isso temos que tratar com
respeito. Um administrador público
precisa das empresas, mas também ne-
cessita preservar este patrimônio para
a humanidade. Esses empresários não
querem nada do município ou da pre-
feitura, desejam apenas se instalar
onde tenham tranquilidade na seguran-
ça publica a qual hoje não tem mais na
região metropolitana. Estou convicto de
que essa possibilidade pode gerar mui-
to empregos para a população.  Se de
pré-candidato passar a ser candidato
após as convenções e vencer as eleições
vou trabalhar pelas famílias de Quatro
Barras, não para uma minoria de favo-
recidos e amigos.

SEGURANÇA
"Segurança requer estudo técnico e

estratégico. a população não pode ficar
refém do medo. Não podemos viver no
conformismo de que em todo lugar fal-
ta segurança, como se nada pudesse ser

feito para resolver o terror das violên-
cias e roubos aqui. É preciso dar um bas-
ta. Aqui será TOLERÂNCIA ZERO na Se-
gurança e Corrupção. Bandidos e Cor-
ruptos não terão vez."

EDUCAÇÃO
Tenho uma idade bem acima de ser

jovem e sei que preciso deixar uma ad-
ministração que seja excelência em al-
gumas coisas, como exemplo a educa-
ção.  Eu desejo implantar o ensino inte-
gral porque a minha esposa, a Rosana
começou realizar mas não teve oportu-
nidade de concluir. Durou pouco a sua
permanência nessa segunda etapa da
secretaria de educação do município e
percebo que os jovens das escolas pu-
blicas de Quatro Barras não tem a mes-
ma oportunidade que os jovens que
estudam nas grandes escolas particula-
res de Curitiba e região metropolitana,
onde tem um ensino mais avançado e
oportunizando maiores e melhores
chances para esses cidadãos.  A ques-
tão da educação é extremamente nos-
sa , desejamos que  os jovens que este-
jam cursando o ultimo ano do ensino
médio possam ter três meses de con-
vênio da prefeitura com grandes cursi-
nhos oportunizando mais conhecimen-
to para enfrentar um vestibular e con-
quistar uma vaga em universidade pú-

blica. Nós desejamos cuidar da nossa ju-
ventude iniciando pela educação. Ago-
ra se eu for falar que vou prometer ta-
par buracos e melhorar a saúde pública
isso é obrigação de prefeito nada disso
é extraordinário. Quando eu fui candi-
dato a prefeito na vez passada, tinha um
projeto em convenio com faculdades.
Um deles era para melhorar essa condi-
ção dos nossos alunos terem o direito
de frequentar os cursos especializados,
como pre vestibulando e o outro é com
uma universidade que tem uma funda-
ção de saúde, para que os médicos diri-
gentes que fazem residência de espe-
cialidade, possam em cada sábado ir a
um bairro diferente atender a deman-
da que existe, seja da doença que for.
Pretendemos ter todos os sábados, um
em cada comunidade.

SAÚDE
Com relação à saúde, circulo pela ci-

dade ouvindo a população reclamar da
falta de médicos, de exames, porém foi
criado um consórcio metropolitano de
saúde, onde os medicamentos continu-
am faltando, também ouço a comuni-
dade indignada porque este consórcio
tornou-se um cabide empregos para
amigos e familiares dos gestores liga-
dos a este empreendimento público. Se
eleito prefeito iremos rever tudo isso,

necessitamos abastecer as farmácias
das unidades de saúde com medica-
mentos e também de bons médicos es-
pecialistas para o povo ter um bom aten-
dimento.  O que não for bom para a co-
munidade não permanece, o que for
positivo vai melhorar.

FOLHA DE PAGAMENTO
E digo-lhes algo surpreendente,

hoje 29,5% do orçamento para a folha
de pagamento é gasto com cargos co-
missionados. Vamos diminuir 50% des-
se total. Acabaremos com a maioria des-
ses cargos. É tão absurda a situação do
município que o administrador gasta
somente 21% do orçamento com os ser-
vidores públicos de carreira. Observe
que está o inverso do que seria justo e
legal.  Como pode ter mais gasto com
cargo em comissão do que com funcio-
nários de carreira? Não sei quantas se-
cretarias tem no município, mas vamos
deixar somente sete, queremos econo-
mizar. Não tem porque ter uma secretaria
de educação, uma de cultura e outra de es-
porte. Podemos unificar as três e coloca-se
diretores capacitados em cada uma dessas
áreas, e assim sucessivamente.  Se você
retroagir um pouco vai lembrar-se que
quatro Barras sempre teve isso, gasta
mais do que o necessário, atualmente
está pior, mas já foi assim no passado.

TRANSPORTE
Eu vejo muita gente reclamando da

empresa de ônibus, o transporte cole-
tivo esta muito ruim, a culpa é do pre-
feito, o município é que tem q dizer o
que a empresa tem que fazer. Ela é uma
concessionária. Quem dita as regras são
as administrações municipais e a Comec.

PLANO DE GOVERNO
Na verdade ainda não posso anunci-

ar o nosso programa de governo, é ne-
cessário primeiramente registrar em
cartório. Estamos bem intencionados, e
não temos receio de registrar o projeto
que estamos elaborando. Nele vai cons-
tar uma clausula que se, em dois anos
de administração não tivermos realiza-
do 50% dos itens, vamos renunciar ao
mandato, isso tudo registrado em car-
tório. Vamos fazer um projeto baseado
no orçamento diminuindo os gastos
desnecessários que aí estão", assim en-
cerrou sua fala.

Um dos pontos alto do evento, ocor-
reu na abertura, durante o discurso do
deputado Federal Rubens Bueno (PPS)
que iniciou sua fala mencionando so-
bre o desvio do dinheiro público. "Per-
gunto por que tanta gente no Brasil
morre nos corredores dos hospitais. Por
que a educação brasileira deixa a dese-
jar, comparada a outros países desen-

volvidos e os que estão em desenvolvi-
mento, está muito distante da qualida-
de desejada. O Brasil tem muito ainda
por fazer e os gestores justificam que
não o fazem por falta de recurso públi-
co". Bueno mencionou que é sempre a
mesma desculpa, "como é que tem mi-
lhões de reais para campanhas eleito-
rais para bancar partidos e os seus res-
pectivos deputados, com objetivo de
ter uma base de sustentação no Con-
gresso Nacional".

O parlamentar fez críticas aos maus
políticos. "Eu digo que quando um pa-
dre ou um pastor faz bobagem, a igreja
não é a culpada. Assim como a política
não tem culpa de existirem os maus
políticos. Se estamos nessa situação ca-
ótica, é necessário discutir o sistema de
governo".

Bueno disse que presidencialismo se
esgotou no Brasil. "A cada dia que passa
esse sistema aumenta as dificuldades.
Estão viciados na corrupção, isso não
tem mais limites. Somente com o siste-
ma de governo teremos reforma tribu-
tária, reforma política, reforma traba-
lhista, reforma sindical e ajudaremos
assim o país sair dessa crise que afeta
todos".

O deputado Federal foi muito aplau-
dido ao encerrar seu discurso focando
em especial na educação. "A revolução

pela educação vai se dar quando tiver-
mos um governo compromissado para
que a educação seja o ponto principal
para o Brasil de hoje, isso a médio e lon-
go prazo.

O índice de mortalidade e de violên-
cia engloba um grande numero de jo-
vens, isso ocorre devido a ausência de
investimentos na educação. Precisamos
de educação com qualidade, , cursinhos
em tempo integral, investir no ensino,
para que tenhamos um país civilizado e
preparado para enfrentar os grandes
desafios do futuro", concluiu.

O PPS discute nesse momento em
todo o país políticas públicas, com os
temas divididos por regiões, Saúde foi
o tema abordado em Belo Horizonte; o
de Educação no Rio de Janeiro; Segu-
rança em Recife; políticas Ambientais
em Santos, e de Acesso, Transporte e
Mobilidade em Curitiba. Finalizado em
Vitória no Espirito Santo com uma gran-
de conferencia, para ter o texto base
com intuito de melhorar as ações, o dis-
curso e as práticas necessárias para o en-
grandecimento do país. Esse é o objeti-
vo do Partido Popular Socialista.

Nos meses de maio e junho, o Parti-
do irá promover o curso de Formação,
Qualificação e Preparação dos pré-can-
didatos de todo o Estado. Serão cerca
de três mil que o partido estará prepa-
rando em cada região. "Um partido sé-
rio que deseja chegar ao Poder, precisa
qualificar e preparar o seu grupo de can-
didatos que deverão concorrer às elei-
ções municipais de 2016.

“Tercio está preparado. Já qualifica-
do, vai trazer pra cá aquilo que é o seu
pensamento. Mas sobretudo dizer que
o seu discurso com mais qualidade  e
com projetos para Quatro Barras vai
fazer a diferença. Essa diferença é
que nós queremos para cada um de
vocês. Estou muito feliz em estar
aqui essa noite e demonstrar o meu
apoio ao pré- candidato Tercio Albu-
querque", encerrou.

Kleybson Torres, amigo de Tercio
Albuquerque e um sábio defensor das
causas nobres, comenta com nossa re-
portagem sobre essa pré-candidatura,
"falar de Tercio Albuquerque é falar de
um homem de vida pública e histórico
político brilhante, tendo em vista que a
bagagem e experiência que traz consi-
go, lhe confere um diferencial gigantes-
co como um nome que possa vir a ocu-
par a principal cadeira do município, se
levarmos em conta seus dois mandatos
como prefeito de Foz e deputado Esta-
dual aonde não tenho dúvidas que os
exerceu com o maior grau de compe-
tência e honestidade. Desejo a ele todo
o sucesso pois é merecedor".
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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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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

Chegou ao fim a Fase
Municipal dos Jogos Esco-
lares em Quatro Barras.
Com mais de 400 atletas
participantes, a competi-
ção ocorreu durante toda
a última semana, entre os
dias 11 e 18 de abril.

Realizado pela Secreta-
ria Municipal de Esporte,
Cultura, Lazer e Juventude,
o evento contou com as
seguintes modalidades:
futsal, futebol, xadrez e
atletismo, que classifica-

Jogos Escolares têm mais de 30 equipes
classificadas em Quatro Barras

ram mais de 30 equipes.
Além destas, os times mu-
nicipais de handebol e bas-
quete foram diretamente
para a 2ª fase da competi-
ção. Participaram da etapa
as equipes dos colégios
Dom Orione, André Andre-
atta, Arlinda Ferreira Cre-
plive, Elias Abrahão e Sesi.

A Fase Regional aconte-
ce em Rio Branco do Sul,
entre os dias 13 e 19 de
maio. Para mais informa-
ções: (41) 3672-5161.
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Giro Social

CELSO E SHIRLEY
Curtindo as belezas de Ubatu-

ba, o casal sempre de bem com a
vida e o astral a mil. Seus lindos
aproveitem...

MARCOS BRENNER
Felicidades para o artista Marcos Brenner.

Ele celebra aniversário na segunda-feira (25).
Saúde e sucesso em toneladas pra ti.

LUCCA COSTA
Agradecendo a doação do exímio funcionário do Super-

mercado Oeste, Lucca Costa pela generosa contribuição de
ração para os nossos 4patas de 4barras. Deus lhe abençoe.

"Quem caminha sozinho pode até chegar mais rápido. Mas
aquele que vai acompanhado dos amigos, com certeza vai
mais longe".

ROBERTA PIRES
Muitas felicidades para a jovem Rober-

ta Pires, filha do casal Jaqueline e Cristiano
que celebrou neste mês de abril nova ida-
de com delicioso almoço para familiares e
amigos no pesk-pag do Vante.

TAIS CRISTINA E ALEX SANDRO
Num clic exclusivo a rainha do

Rodeio Tais Cristina e o professor
Alex Sandro. A jovem contou com o
apoio e patrocínio da Construtora, do
empresário Elias Nascimento, do
bairro Tatuquara.

MARINEZ BERNARDA E ZÉ MINEIRO
COM A BELA RAINHA DO RODEIO
Corujas demais, com a filha Tais Cris-

tina Rocha Barboza coroada Rainha do
Rodeio da Cabanha Pedra Branca do
Gino. O evento foi um sucesso, com
público lotado nos 4 dias de festa.

LUCIANA , DIEGO E NATHÁLIA
A mãe dedicada Luciana Gavasse, durante um clic com os

filhos Diego e Nathália Vitória.

Fotos: Cris Fortes
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ANDERSON MENDONÇA
Parabéns a você Anderson que ce-

lebra nova idade dia 25/4. Com agenda
lotada, o jovem cantor faz sucesso em
Quatro Barras e região. As quintas-fei-
ras e sábado, ele anima no Restauran-
te Encontro dos Amigos. Sextas e do-
mingo no bar do Tonhão.

HOMENAGEM
Eles que deixam Quatro Barras mais bela com roçada e

serviço de limpeza pública merecem os nossos aplausos.

PARABÉNS PRISCILA
REPINOSKI

Ela que festejou
nova idade neste mes
de abril recebe nossa
homenagem. Possuido-
ra de um carisma inigua-
lável, ela é da equipe de
dinâmicos profissionais
da cardiologia do hospi-
tal Angelin Caron. No
clic com o namorado
Alex Camargo.

KATLYN FERRARINI
A empresária pro-

prietária da loja Arma-
zém dos Animais, é
protetora animal em
Quatro Barras, e assim
como as demais de-
fensoras, abraçou a
causa e não se cansa
em dedicar-se pelo
bem estar dos aban-
donados peludinhos.

RODEIO NA CABANHA
PEDRA BRANCA

Sucesso absoluto o Ro-
deio na Cabanha do Gino,
quatro dias de muita festa,
gente bonita e de bem com
a vida. No clic de Roberta
Pires, Cris Fortes, Jaqueli-
ne Pires e Joice... marcan-
do presença e abrilhantan-
do o evento.

PARABÉNS RAINHA TAIS
CRISTINA ROCHA BARBOZA

Felicidades e muitos anos de vida para a
Rainha do Rodeio da Cabanha Pedra Branca
do Gino, que na segunda-feira (25) está ce-
lebrando seus 21 anos. Tudo de melhor e
lindo pra você.

Fotos: Cris Fortes

A CAPELINHA ANJO DA GUARDA,
na Estrada da Graciosa foi inaugura-
da em 7 de setembro de 1957, é um
símbolo da fé cristã e atrai muitos
turistas para o seu interior, onde
tem um oratório para oração. Clau-
dio Albuquerque Filho que morou
muitos anos em Quatro Barras, le-
vou para um tour, o pai Claudio Jor-
ge e os irmãos Claudia (AL) e Cristo-
vão (BA) para apreciar os encantos
turísticos do nosso município.
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Deusdete e esposa

ABRI - Associação Britanite promoveu animada festa
Inspirada na Oktober-

fest, a 4ª Festa do Chopp
promovida pela Associação
Britanite anualmente, tem
como objetivo proporcionar
um clima de integração e
interação entre os associa-
dos da ABRI e suas famílias.
Durante a festividade são
sorteados brindes para os
associados, todos recebem
com o ingresso uma cami-
seta personalizada, caneca
da festa, porções de lanches
e claro muito chopp à von-
tade.

Mariele Oliveira Pires e Marcelo Fernandes Ao centro Erica e Lindomar com amigos participantes da festa

Remy Lopes e Antônia França Adriana Nogueira e o
esposo Lindomar Mendonça

A protetora animal e
jornalista Cris Fortes e Adri Nogueira

Dj Moisés Santos e a esposa Zenaide Santos

Dj Moisés Santos que animou
a festa organizada pela ABRI

Da ABRI e organização do evento
Marcelo e Erica

Gilmar com a esposa Janete
e a filha Giovana

O empresário Jorge da Costa Leite
com a jornalista Cris Fortes e

sua sobrinha Adriana Nogueira

Fotos: Cris Fortes
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ADILSON DE OLIVEIRA SANTOS RECEBEU
O PRÊMIO SANGUE NOVO DO SINDICATO

DOS JORNALISTAS DO PARANÁ
Adilson de Oliveira Santos, orientado pela pro-

fe Ana Melech, leou o Prêmio Sangue Novo, do
Sindicato dos Jornalistas do Paraná, na categoria
Produto Jornalístico para Web Blog de Notícias.
No clic com o coordenador do curso, Fábio Witzki

 PARABÉNS MARINA!
A linda Marina Burkner Godoi Bueno de

Campos Pantano, esposa de Rodrigo Godoi
Bueno de Campos Pantano, celebrou nova
idade com almoço oferecido aos familiares.
A você, herdeira da rede de empresas MS,
nossos desejos de felicidades SEMPRE!

SONIA E MARQUINHOS
Parabéns ao casal de em-

presários, Sonia e Marco Au-
rélio Burkner pela comemora-
ção dos 27 anos de casados
neste mês de abril. Muitas
bênçãos e saúde.

CRIS FORTES E MEL
A jornalista e protetora animal Cristiane For-

tes, com a mascotinha Mel, que recebeu cuida-
dos e mimos pós cirurgia realizada na clinica Zoo-
plan veterinária.

ELA CONSEGUIU! É PSICÓLOGA....
Angélica Mocelin Polak celebrou

com requintado jantar sua formatura
no Espaço Bella Vista, junto dos cole-
gas formandos, professores, familia-
res e amigos. Dedicada e competente
recebeu a honraria de reconhecimen-
to ao mérito, Láurea Acadêmica. Ela
estudou psicologia na FACEL. No clic
com o esposo e a filha..

CLAUDIA ALBUQUERQUE MACHADO
Linda e maravilhosa, a dinâmica funcionária do Tri-

bunal de Justiça do Estado de Alagoas, que mora em
Maceió, está passando um período em Quatro Barras,
onde acompanha o restabelecimento do seu pai e nas
folgas faz turismo conhecendo nosso município.

FAMÍLIA ALBUQUERQUE
Após passar por interven-

ção cirúrgica, Claudio Jorge de
Albuquerque aproveita os lin-
dos momentos junto dos seus
filhos. No clic pai & filhos Clau-
dio Albuquerque Filho, Cris-
tovão e Claudia conhecendo
as belas paisagens da estrada
turística Graciosa rumo a deli-
cioso almoço em Morretes.

Fotos: Cris Fortes
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