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expediente

''Eu me lembro como se
fosse ontem, daquela ma-
nhã fria em que saímos de
Caxias para tomar o trem
rumo a Curitiba e viajamos
por 4 dias e 3 noites. Trou-
xemos 3 sacos de farinha
de trigo e mais alguns pou-
cos pertences... Eu me lem-
bro da sua esperança no
Paraná… Eu me lembro de
todas as dificuldades por
que passamos quando che-
gamos às novas terras, as
parreiras não iam pra fren-
te, mas você nunca desis-
tia…

Eu me lembro como se
fosse ontem do dia em que
deu uma tempestade e per-
demos toda a plantação.
Eu me lembro do seu de-
sespero… mas você nunca
desistiu… quando penso
em todas as economias
que fizemos… da garrafi-
nha de gasosa que a mãe
comprava no caderno uma
vez por mês e nós dividía-
mos em 8…

Eu me lembro de inter-
mináveis dias na lavoura…
Eu me lembro de quando
você abriu o primeiro res-

Restaurante Dom AntonioHomenagem a Antonio Domingos Madalosso, o "Dom Antonio"

taurante, com apenas 24
lugares… às vezes me bate
um aperto no peito quan-
do me lembro de tudo…

Sei que valeu a pena,
pois você mudou a histó-
ria não apenas de nossa
família, gerou empregos,
abriu portas… parece men-
tira quando paro para pen-
sar e me vem à cabeça
aquele dia em que você foi

fazer o seguro rural no Ban-
co do Brasil e teve que em-
prestar 0,50 centavos do
nosso vizinho para pagar a
passagem de ônibus até a
cidade… ah, pai, como eu
queria que você estivesse
aqui para ver tudo o que
você construiu. Ah, como
eu queria que você estives-
se aqui para sentir orgulho
dos teus netos e bisnetos

seguindo seus rumos ins-
pirados por ti.

Você começou do
nada…

Obrigada, pai… Um ho-
mem só é eterno quando
seu trabalho permanece.''

De sua filha,
Helena Nelsa

Madalosso Esmanhotto

Antonio Domingos Ma-
dalosso é filho de imigran-
tes italianos e nascido em
Caxias do Sul, vendeu suas
terras no Travessão Santa
Tereza e tomou rumo ao
Paraná. Sempre foi apaixo-
nado pelo Rio Grande do
Sul, até seus últimos dias
de vida. Foi casado com
Rosa Fadanelli Madalosso,
também nascida em Caxi-
as do Sul, sua esposa sem-
pre o apoiou com muito
trabalho árduo, amor e
dedicação.

Rosa sempre teve mui-
ta fé em Deus e rezava o
terço todos os dias com
seus filhos. O casal teve 6
filhos: Helena, Nelson, Se-
verino (in memorian), Flo-
ra, Carlos e João Antonio.
Antonio Domingos abriu
seu primeiro restaurante
em Curitiba com apenas
24 lugares, atualmente a
família possui mais 13 res-
taurantes espalhados pela
cidade. Dia 13/06/2016
Antonio Domingos com-
pletaria 100 anos.

Pai, obrigado!
Saudades eternas!
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Um momento especial foi ofere-
cido pela Secretaria Municipal de
Ação Social de Quatro Barras aos
idosos que frequentam os Centros de
Referência de Assistência Social
(CRAS). Eles visitaram a Ópera de
Arame, Universidade Livre do Meio
Ambiente e Parque Tanguá. O pas-
seio contou com a participação de
150 pessoas, que estiveram acom-
panhadas da equipe técnica de fun-
cionários dos CRAS.

O objetivo da ação foi oportuni-
zar atividades de lazer, integração e
descontração, resultando na socia-
lização, valorização e realização pes-
soal, fortalecendo a autoestima das
pessoas idosas e inserindo-as na
sociedade. A ação faz parte de ser-
viço de convivência com pessoas ido-

AÇÃO SOCIAL

Curso de panificação é uma alternativa
para donas de casa gerar rendas

curso de Panificação ministra-
do pela Secretaria Municipal

de Ação Social de Quatro Barras,
teve carga horária de 16 horas e seu
objetivo foi proporcionar a inclusão
social e auxiliar na geração de ren-
da, por meio da produção artesanal
de pães, bolos, biscoitos e salgados,
seguindo as orientações básicas so-
bre educação alimentar, nutrição e
higiene.

Sob a coordenação do CRAS, o
curso foi ministrado pela instrutora
de panificação do Senar PR, Maria
Regina e todas as participantes con-
cluíram o curso sem faltar sequer um

dia, isso é mostra do quanto era in-
teressante e satisfatório participar.

De acordo com a secretária de
Ação Social, Ieda Tolardo, o curso vai
de encontro às novas oportunidades
que objetivam auxiliar as famílias de
baixa renda, em especial apoio às
donas de casa como uma alternati-
va de se trabalhar e receber sem sair
de casa. "A realização do curso dará
oportunidade a novos integrantes da
panificação, agricultura familiar e o
incentivo a montar seu próprio ne-
gócio. A parceria com o Senar foi fun-
damental para que conquistássemos
esse avanço", ressaltou.

O

Um tour inesquecível para a
melhor idade de Quatro Barras

Tolardo, secretária da SMAS, desta-
cou que a atual gestão está preocu-
pada com a inclusão social, bem
como possibilitar melhores condi-
ções de vida ao idoso. "Temos de-
senvolvido vários projetos e progra-
mas destinados à convivência soci-
al, estímulo de habilidades e quali-
dade de vida do idoso", destaca. A
Secretária explicou que atualmente
os Serviços de Convivência e Forta-
lecimento de Vínculos da Pessoa Ido-
sa atende cerca de 200 pessoas aci-
ma de 60 anos em diversas ativida-
des: ações recreativas, aulas de ar-
tesanato e oficinas. As pessoas in-
teressadas em participar do Serviço
de Convivência para Idosos devem
procurar o CRAS da sua região Jar-
dim Pinheiros e Jardim Menino Deus.

sas que participam dos programas
sociais desenvolvidos pelo municí-
pio, através da Secretaria de Assis-
tência Social. Além do transporte, a
Prefeitura de Quatro Barras ofereceu

almoço e lanche para os idosos. Du-
rante o passeio, os idosos puderam
realizar uma série de atividades,
além de participar de jogos e brin-
cadeiras próprias para o grupo. Ieda
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Conheça os pré-candidatos a vereador de Quatro Barras
Melkesedeker dos Santos Ferreira SobrinhoPré-candidato a vereador (SOLIDARIEDADE)

melkesedeker.jci@gmail.com
facebook:

melkesedeker Ferreira Sobrinho

Melkesedeker dos Santos Ferrei-
ra Sobrinho, mais conhecido como
Melke, reside em Quatro Barras des-
de criança, mora no Jardim São Pedro,
e sua profissão é Operador Logístico.
A reportagem lhe perguntou como
surgiu a idéia da sua candidatura,
Melke respondeu que "surgiu da sua
vontade de mudar essa velha política
enraizada nessa cidade, e do apoio
moral de amigos e familiares".

Na sua opinião o trabalho da atual
composição do Poder Legislativo está
péssimo. Onde dois ou três estão ali
com interesse de fazer algo por nossa
cidade, o resto só pensa no próprio
umbigo e querem estar ali apenas por
interesses pessoais.

Perguntamos ao Melke, quais são
as áreas que ele mais domina e pre-
tende atuar? - Pretendo atuar princi-
palmente na área do esporte, onde
está precisando de novas ideias. O es-
porte tem um leque enorme, nem
todo mundo quer jogar futebol e de-
vemos atender a todos. Programas es-
portivos para atender a todos os gos-
tos, tentando tambem conseguir ocu-
par o tempo e a mente dos mais jo-
vens dando pouco espaço para o mun-
do do crime e das drogas. Projetos
para focar nos jovens destaque com
potencial e que possam se tornar es-
portista de sucesso. Tenho algumas
ideias para área de segurança tam-
bém, isso é o que precisamos muito.
Criar um sistema de segurança estra-
tégico inteligente além da interação
com a população para que ganhem o
respeito e a confiança que precisam
para exercer suas funções perfeita-

mente. As pessoas do mundo do cri-
me não são "burras" como antes te-
mos que ser espertos e estar sempre
um passo a frente.

Melke porque a comunidade qua-
trobarrense deve votar em você?
Não preciso tentar induzir ninguém
aqui com palavras, o povo não é bur-
ro e vão saber na hora de votar quem
é competente o bastante e está a al-
tura para representa-los. As coisas
mudaram muito, as pessoas estão es-
tudando e entendendo cada vez
mais a politica,  além de estarem in-
formados todo momento pelos mei-
os de comunicação do que está ocor-
rendo. Espero que aqueles, do pão
com linguiça e cerveja não consiga
engana-los mais uma vez. Precisamos
de uma nova política, novas ideias e
de uma mudança geral não só na po-
lítica municipal mas na política naci-
onal como temos visto, porém está
última, está longe do nosso alcance
por enquanto. Temos potencial para
ser uma cidade mais maravilhosa do
que já é, basta quem entrar lá ter
vontade de fazer acontecer. Tem que
ser por amor. Quem ama algo faz o
bem para tal, não é?

Enéas Farias, 36 anos é consultor
em processos gerenciais e proprietá-
rio da Empresa Êxodo 20 soluções. Ca-
sado, pai de 4 filhos, reside na Rua
Angelina Vidolin, 190, no Jardim Gra-
ciosa, em Quatro Barras. É filiado no
PPS e pré-candidato a vereador.

Seu email para contato
epfcipol@gmail.com

1- Enéas, de onde surgiu a ideia da
sua candidatura? Da família ou foi uma
decisão apenas sua?

- Eu milito ativamente na política
partidária, estudantil e sindical desde
os 15 anos, a minha primeira gradua-
ção que fiz foi ciência política, mais tar-
de, me Formei em teologia e filosofia
os cursos me deram bagagem intelec-
tual para discutir os grandes Temas da
política E a decisão conta com apoio da
minha família, mãe, pai, irmãos, pri-
mo, tios e em especial conto minha
esposa, além disso, sou um amante das
discussões políticas.

2- Na sua opinião como está o tra-
balho da atual composição do Poder
Legislativo?

- Avalio como péssima, pois os ve-
readores de situação esta tão atrelada
ao poder local que não abrem a boca
em cumprimento do papel a eles dado
pelo voto e os vereadores de oposição
que são dois apenas, não conseguem
ampliar o debate na câmara! As pou-
cas vozes que ecoam mais é a de uma
Jornalista do município e algumas pes-
soas nas redes sociais.

3- Quais são as áreas que você mais
domina e pretende atuar?

- Acredito que pela minha militân-
cia e experiência acadêmica em ciên-
cia política, teologia e filosofia, proces-
sos gerenciais, sou especialista em
Marketing e consultoria empresarial e
estou ingressando num mestrado  in-
ternacional em administração,  além
da minha profissão que é voltada às

Enéas Farias - Jardim GraciosaPPré-candidato a vereador - PPS 23

pequenas e médias empresas me cre-
denciam para ir além do cumprimento
do dever que é atuar .como um agente
fiscalizador e criar leis municipais de
competência do vereador, vou contri-
buir e atuar em duas frentes: Debater
e ser um defensor do desenvolvimen-
to empresarial da cidade e outra fren-
te, seria a luta por melhorias na gestão
de processos administrativos dos po-
deres legislativo e executivo, veja o
mal exemplo desse vereadores da atu-
al legislatura, consomem um recurso
enorme com diárias para cursos sem
valor algum sendo que o senado fede-
ral possui uma universidade do legis-
lativo que oferece gratuitamente cur-
sos de excelente qualidade abertos a
população em geral e em especial as
câmaras de todo brasil. Os processos
administrativos da prefeitura estão
ultrapassados e sem resultados de efi-
cácia.

 4- Diga por que a comunidade qua-
trobarrense deve votar em você?

Estou filiado no PPS QUE TEM COMO
PRÉ-CANDIDATO O TERCIO ALBUQUER-
QUE QUE REÚNE TODAS AS QUALIDA-
DES EXIGIDAS A UM GESTOR PÚBLICO E
ACREDITO QUE MINHAS QUALIDADES
SOMARÃO AOS ESFORÇOS POR UMA
CIDADE MELHOR.

Enéas Farias Melkesedeker dos Santos Ferreira Sobrinho

Vania é natural de Curitiba e nas-
ceu em 23 de dezembro de 1983. Tem
32 anos, é casada e tem dois filhos.
Mora no Jardim Menino desde que
nasceu, ou seja quatrobarrense há 32
anos. Filha de Renato Gomes de Ara-
ujo e Maria Luiza de Lara Araujo, é for-
mada em Administração de Empresas,
e  trabalha há quinze anos na área da
saúde.

Atualmente é coordenadora do
Sistema de Saúde da Mulher, progra-
ma desenvolvido pela Secretaria Mu-
nicipal de Saúde de Quatro Barras. É
filiada no Partido Social Liberal - PSL.

Facebook/ email -
(laraaraujolg@hotmail.com).

Vania de Lara Araújo - Jardim Menino DeusPré-candidata a vereadora - PSL
-  A principio foi uma idéia própria,

com o passar dos tempos, familiares e
amigos me apoiaram nesta caminha-
da.

 2- Na sua opinião como está o tra-
balho da atual composição do Poder
Legislativo?

- Acredito que não faltaram boas
intenções, mas sim faltam ações.

3- Quais são as áreas que você mais
domina e pretende atuar?

- Como pré candidata me preocupo
com todas as áreas, todas precisam de
uma dedicação um empenho um apri-
moramento. Mas atuo profissional-

mente a quinze anos na área da saú-
de e tenho observado suas maiores
dificuldades principalmente na área
publica, a saúde é um sistema que
exige recursos,hoje em dia convivo e
conheço as necessidades do povo e o
esforço que os profissionais da área
tem para desempenhar suas funções
e por sua vez muitos deles sem reco-
nhecimento profissional.

4- Diga por que a comunidade qua-
trobarrense deve votar em você?

- Porque sou uma pessoa interati-
va, e sempre acreditei em mudança
em prol da comunidade para um por-
vir mais humano e não capitalizado.

1- De onde surgiu a idéia da sua can-
didatura?.  Da família ou foi uma deci-
são apenas sua?

Vania de Lara Araújo
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Conheça os pré-candidatos a vereador de Quatro Barras

Iti Gaúcho tem 62 anos, é casado e tem seis
filhos, Elizabete César Mendonça (Beti), Ander-
son Mendonça (Rato), Marquinhos Mendonça, Lin-
domar Mendonça (Boka), Schirlei e Grazieli Men-
donça. Mora no bairro Florestal desde 2002, (há
14 anos).

1- De onde surgiu a ideia da sua candidatu-
ra? Dá família ou foi uma decisão apenas sua?

- A família e os amigos. Eu sempre fui um ho-
mem de bom coração. Prestativo, toda vida aju-
dando as pessoas e os mais humildes. E assim,
meus filhos foram falando muito para que eu me
candidatasse, os amigos também, observando
meu trabalho social na comunidade e incentivan-
do uma pré-candidatura.

2-  Na sua opinião como está o trabalho da
atual composição do Poder Legislativo?

- Observo pelo jornais e comentários na comu-
nidade que apenas dois vereadores estão empe-
nhados em defender o povo, são os dois de opo-
sição, o Lara e o Leonardo. Os demais só obede-
cem o prefeito e não agem pelo bem da popula-
ção. Na minha opinião, mais da metade não de-
verá ser reeleito devido ao mal trabalho no legis-
lativo.

3- Quais são as áreas que você mais domina
e pretende atuar?

- Tenho conhecimento na Agricultura, no Es-
porte - gosto muito de futebol e sou fundador do
Florestal Futebol Clube, e devido sempre estar
auxiliando os moradores do bairro, penso que sabe-
rei agir pelo bem da comunidade na área social.

4- Diga por que a comunidade quatrobarrense
deve votar em você?

- Porque sou um homem experiente, Íntegro,
honesto e trabalhador. Se eu for aprovado na con-
venção, e tiver sorte em 2 de outubro, não vou
decepcionar os eleitores. Vou ser um bom verea-
dor, com seriedade e muito trabalho. Sem diárias
e sem viagens.

Iltre João Mendonça - (Iti - Gaúcho)Pré-candidato a vereador - PMDB

Iltre (Gaucho ao centro),
com os filhos Anderson e Marquinhos

Sr. Sebastião veio do interior do Paraná e mora
em Quatro Barras há 19 anos. É casado, pai de duas
filhas e três filhos. Sua insatisfação com a política
atual serviu de combustível para buscar a filiação no
PDT e fazer diferente, nas palavras dele “não adian-
ta reclamar sem fazer nada para mudar”.

Esta é a sua segunda candidatura a vereador, e
neste momento de busca por mudança ele viu uma
oportunidade de desdobrar a sua experiência dos
tempos de líder comunitário; atuou como ministro
da Eucaristia por cinco anos e liderou o grupo de ora-
ção da Capela Nossa Senhora Aparecida da Comuni-
dade de Menino Deus por outros dez anos. Sr. Se-
bastião viu no professor Malko a chance de somar
forças com uma pessoa comprometida que vai tra-
zer um ar de mudança e novidade para a política tra-
dicional.

Questionado sobre o que pretende fazer como
vereador, ele responde de imediato que “deseja
atuar junto ao prefeito focando na saúde e na segu-
rança pública, necessidades urgentes devido a má
gestão nesta área”. Reconhece que a educação da
cidade é boa mas “sempre dá para melhorar”. Tem

Sebastião Alves de OliveiraPré-candidato a vereador - PDT

Sebastião Alves de Oliveira
e sua esposa Helena das Dores de Oliveira

uma visão de longo prazo e quer representar não só
os moradores de Menino Deus, mas também quer
dialogar com os diferentes bairros de Quatro Barras,
exercendo um mandato participativo, fazendo com
que a comunidade saiba o que será implantado pela
Câmara dos Vereadores e ao mesmo tempo que o
seu mandato como vereador atenda aos interesses
da população de modo geral.

Adriano 'Tatu' Borba - Política em JogoPré-candidato a vereador - PDT

Professor Malko, Adriano Tatu e os atletas amadores do time da Borda do Campo

Adriano da Borba tem 39 anos, é casado e pai de
um filho. Nascido em Quatro Barras e morador da
Borda do Campo, o interesse pela política começou
sem aviso prévio, tendo organizado duas vezes con-
secutivas o campeonato interno de futebol da Bor-
da do Campo (2008 e 2009) e atuado desde então
como jogador no time da Borda, ele sentiu as difi-
culdades de articulação junto a prefeitura: falta de
diálogo e nenhum apoio ao esporte local.

Os jogadores tiram do próprio bolso os gastos
com uniformes, material de treinamento e inscri-
ções. A falta de patrocínio para os atletas amadores
participarem de um campeonato anual fez com que
Adriano, também conhecido como ‘Tatu’, pensas-

se em buscar parcerias em empresas privadas para
viabilizar a participação dos atletas, e assim ele co-
nheceu o professor e empresário Malko, que o
apoiou e incentivou a sua primeira candidatura
como vereador.

Prestes a definir a sua estratégia de campanha,
Adriano conta com o apoio dos amigos e as redes
sociais concorrer a uma vaga na Câmara. Como ve-
reador pretende melhorar a reputação do esporte
de Quatro Barras, diz que está participando das elei-
ções para “aprender” como funciona a política e
trazer ideias arejadas para contribuir da melhor
forma, além de representar os interesses do pes-
soal da Borda do Campo junto ao prefeito.
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Conheça os pré-candidatos a vereador de Quatro Barras

Nome completo:Wagner Pertel dos San-
tos / idade 34anos
Apelido: Waguinho
Há quanto tempo mora em Quatro Bar-
ras? B 34anos
Endereço: Av. Das Pedreiras, 1789 Bor-
da do Campo
Profissão: Comerciante

De onde surgiu a idéia da sua candi-
datura? Dá família ou foi uma decisão
apenas sua?.

Esta foi uma decisão pessoal e confes-
so que nunca fui uma pessoa envolvida
diretamente com a política, mas devido
ao momento em que vivemos, e pensan-
do no futuro de nosso município é que vejo
a necessidade de poder contribuir atra-
vés do legislativo, como vereador, exer-
cendo o cargo em horário integral, po-
dendo dar a atenção que o cargo exige e
que o povo merece.

Vejo a necessidade de o vereador atu-
ar diretamente em benefício do povo, nos
quatro anos que lhe são concedidos, atra-
vés de suas atribuições: Fiscalizando os
gastos do executivo (prefeito); criando leis
que venham beneficiar o povo e a cidade;
ajudando na elaboração de projetos e
mantendo um contato direto com a co-
munidade neste período.

Na sua opinião como está o traba-
lho da atual composição do Poder Le-
gislativo?

É triste saber que algumas pessoas do
Legislativo são manipuladas pelo Execu-
tivo, e que assim, ao invés de lutarem
pelos interesses do povo, se deixam levar
por interesses próprios. Sabemos da for-
ça que o Legislativo tem e que em mo-
mentos em que quiseram trabalhar jun-
tos, a cidade foi a mais beneficiada.

Quais são as áreas que você mais
domina e pretende atuar?

Hoje vejo a necessidade de o verea-
dor ser atuante em todas as áreas. Con-
forme mencionei em comentário anteri-
or, em quatro anos e tempo integral po-
demos dar atenção especial para cada
setor e serviço que atende a população.

É claro que vejo algumas áreas que
necessitam de maior atenção, e que de-
vem ser prioridade na próxima gestão.

Em algumas áreas temos que fortale-
cer os programas que já existem, e em
outras temos que criar novos programas
e aproximar as pessoas a estes serviço.
Muitas vezes, por falta de informação
acabam ficando desprovidas de seus di-
reitos. Tenho alguns pontos a levantar
que precisam de maior atenção: investi-
mento e capacitação na segurança; for-
talecimento e criação de novos projetos
para a área da saúde; precisamos melho-
rar os programas sociais e criar ferramen-
tas para dar condições de o cidadão se
recolocar no mercado de trabalho e ain-
da, fortalecer o comércio nos bairros,
através de programas de capacitação e
incentivos.

Wagner Pertel dos SantosPré-candidato a vereador - PMDB

Tenho grande preocupação com nos-
sa cidade. Moramos em um lugar privile-
giado e precisamos criar políticas para
preservar e explorar nosso potencial tu-
rístico. Vejo também que há necessidade
em mudar algumas coisas em relação à
Camara de Vereadores, sendo uma delas
o projeto que propõe fim das diárias de
viagens. O vereador deve utilizar recur-
sos do seu salário mensal para estas des-
pesas.

Tenho vários projetos em outras áre-
as não mencionadas, coloquei aqui os que
são mais abrangentes no contexto geral
da comunidade.

Diga por que a comunidade quatro-
barrense deve votar em você?

Hoje me sinto preparado para enfren-
tar a atual situação política do município.
Vivemos em um momento em que preci-
samos de pessoas comprometidas com os
interesses do povo e não com seus inte-
resses individuais.

Moramos em um lugar de muita gen-
te honesta e trabalhadora, e quero valo-
rizar estas pessoas e me comprometer
em dar o meu melhor, ajudando a fazer
com que nosso município seja referência
a outras cidades.

Neste período de pré-campanha te-
nho conhecido lugares - não só onde moro
(Borda do Campo), mas em várias regi-
ões de nosso município - que estão caren-
te de atenção e também, já cansados de
promessas, pois a população está desa-
creditada com a política. Quero junto com
pessoas que estão comprometidas com a
nossa cidade mudar essa situação e mos-
trar que ainda podemos fazer uma políti-
ca justa e honesta para TODOS.

Política não é brincadeira, e é por isso
que acredito que não há mais lugar para
amadores, principalmente em nosso ce-
nário municipal. Tenho me capacitado a
algum tempo para este momento e hoje
me sinto preparado para representar o
povo na Câmara Municipal.

Um sonho a ser realizado.......
Tenho alguns sonhos a realizar ainda

em relação a minha família e ao futuro
dos meus filhos, mas hoje sonho em ser
eleito como vereador pelo povo para que
eu possa lutar pelo meu bairro, por uma
cidade que seja uma QUATRO BARRAS
MELHOR PARA TODOS.

POLÍTICA SEM POLITICAGEM
Se eleito vereador o foco será a
agricultura orgânica e o turismo.

Nilson Renato Strapasson tem 51
anos, é caso e pai de dois filhos. Nas-
cido e criado em Quatro Barras, Nil-
son se filiou recentemente ao PDT
para se dedicar a sua primeira candi-
datura. Com mais de 30 anos de ex-
periência na área industrial e comer-
cial de empresas no ramo de logísti-
ca e petroquímica, sua candidatura
foi motivada pela indignação com a
política a nível nacional, sentimento
que o levou a procurar o Professor
Malko pela possibilidade de trazer
novos ares a Quatro Barras. Como

Nilson StrapassonPré-candidato a vereador - PDT

candidato ele pretende fomentar
projetos focados na igualdade social
e geração de renda, como os da área
do turismo, educação e agricultura
orgânica.

Wagner Pertel dos Santos

Nilson Strapasson

Rodrigo 'Noronha' tem 31 anos, é
bacharel em Finanças, pós graduado
em Gestão Empresarial, casado e pai
de um filho.

Como professor ele atua no curso
técnico do Senai há cinco anos, e sen-
te de perto a dificuldade dos jovens
ao terminar os cursos até conseguir
uma colocação profissional. Segundo
ele, se eleito vereador, irá fazer uma
ponte entre o Senai e a Prefeitura para
incrementar a sala de aula com mais
ferramentas onde os alunos possam
desenvolver o lado prático dos cursos.

Rodrigo se lançou na pré-candida-
tura pela oportunidade que o momen-
to de renovação da política trouxe. Es-
colheu se filiar no PDT porque as pes-
soas filiadas são sérias e comprometi-

Rodrigo NoronhaPré-candidato a vereador - PDT

das, além de ter sido um dos alunos do
Malko e viu nele a possibilidade de
fazer frente a 'nova política' a se candi-
datar na base de apoio do Malko.

Rodrigo Noronha

Cassimiro Filla tem 42 anos, é ca-
sado e pai de 2 filhos. Mora em Qua-
tro Barras há 28 anos e atualmente
resite no bairro Jardim Patrícia.

Cassimiro sente de perto o desca-
so que a atual gestão tem com a po-
pulação, pai de um filho com necessi-
dades especiais, continuamente so-
fre com a falta de continuidade no
tratamento devido a má administra-
ção, problemas que ele sabe que
pode ser resolvido facilmente.

Foi uma das primeiras pessoas a
se filiar no PDT, com o intuito de ali-
nhar o partido às necessidade da ci-
dade, e hoje é o vice presidente. Viu
no Malko uma pessoa determinada e
com ideais parecidos com o dele.

Como vereador pretende fiscalizar
o executivo, nas palavras dele "sem
fazer vistas grossas, todos os setores

Cassimiro FillaVice-Presidente do PDT

públicos ficam a desejar se não tem
alguém que cobre". Sua campanha
será muito no corpo a corpo, Cassi-
miro quer conversar com as pessoas
e explicar que política não é base de
troca financeira, é coisa séria e tem
que ser pensada a longo prazo.

Cassimiro Filla
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Giovanni Koraleski, da
Farmácia Popular em Qua-
tro Barras tem convivido
com a insistência de seus
muitos amigos para que
concorra a uma das vagas
para a Câmara de vereado-
res e dispute as eleição mu-
nicipais desse ano. Caso
aceite o desafio será um
forte candidato a ocupar
uma das cadeiras na tão es-
perada renovação do legis-
lativo municipal em 2017.

No dia 10 de julho será a vez de Ana Carolina Ferreira
Teixeira Baron e Edson Adir Baron Junior dizerem sim. O
casamento no civil aconteceu dia 2 de julho no cartório do
Campo Comprido, e a cerimônia religiosa e recepção será
na chácara Villa Dei Nonni, em Colombo às 10h30. Aos nu-
bentes toda felicidade. (Fotografia: Ricardo Franzen )

O piloto de
motocross, Marcelo
Cordeiro, estagiário
da Câmara Municipal
e futuro engenheiro
mecânico, celebrou
nova idade no dia 6
de julho. A você tudo
de bom e melhor,
sucesso sempre. Na
foto com a mãe
Ivanete Mello.

A banda que vem atraindo
grande público aos
domingos no Casarão Pub,
o point de 11 em cada 10
celebridades, está com o fã
clube de amigos tietando
com a camiseta
personalizada da banda. No
clic de Atieri Zattoni, Tom
Mattos, Matheus Cleto, Nil
Fabri, Jozera
Percussão, Denise
Zatoni, Paolla Silva, Dennis
Julian, Cris Fortes e Laude
Andreatta.

Tietagem com The Nilton’s Band

Enlace Matrimonial

O garotinho levou os pais Ansel-
mo Tavares e Erica Oliveira para
curtirem um domingo diferente...

com amigos e boa música em Casa-
rão Pub. Beleza sobrando nas len-

tes de Atieri Zattoni.

Marcelo Cordeiro

Bernardo Tavares
em Casarão Pub

A linda Ana Clara é filha do
casal Amanda e Pingo, eles
estão radiantes com a
chegada da herdeira que
completou um mês no dia
26/6.

A cegonha
chegou
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Cristiane do Rocio Fortes, conhe-
cida como Cris Fortes, protetora ani-
mal, jornalista e guerreira contra a
corrupção.

“Tenho meio século de idade e
moro em Quatro Barras há 36 anos
(em Janeiro de 1980 minha família
deixou nossa cidade natal, Adrianó-
polis e viemos residir aqui, onde es-
tamos até os dias atuais. Meus pais
in memorian José Rodrigues Fortes,
falecido em novembro 1982, e minha
mãe Elisa Vera Santos Fortes fale-
ceu em dezembro 2008. Tenho um
filho, o Rian Santamaria e sou mãe
adotiva de 72 cães resgatados do
abandono. Meu projeto, a Ong 4Pa-
tas de 4Barras, tem como meta res-
gatar cães debilitados, doentes (com
tumor, bicheira, cinomose, sarna,
com fraturas) e os atropelados e tra-
ta-los. Não tenho chácara, apenas
casa com terreno de 540 m2. Dessa
forma meu espaço está limitado, ou
seja, ultrapassei o limite faz muito
tempo. Brasileira de carteirinha e
apaixonada pelo município onde
moro, observo atenta os políticos, ou
seja, a forma incorreta com que ad-
ministram nosso município. Há mui-
tos anos trabalho com a crítica polí-
tica, mas a gestão que está há sete
anos, comete desaforos explícitos
contra nossa população. Dessa for-
ma investigo, busco informações e
documentos, com embasamento le-
gal e munida de dossiê digno de fil-
me de FBI, eu encaminho ao Minis-
tério Público da Comarca e denun-
cio os absurdos que o atual gestor
insiste em realizar. As denúncias que
eram 38, aumentaram para 40. E com

Conheçam os pré-candidatos a vereador(a) de Quatro Barras

Jornalista e protetora animal Cris FortesPré-candidata a vereadora - PMDB - e-mail: crikafortes@gmail.com
cimento Ilícito, Violação aos Princí-
pios Administrativos e Alienação.
Com relação a ele ter sido autuado
em 200 denúncias desconheço. Eu
protocolei 40.....as demais não sei de
onde surgiram ou se ele está blefan-
do.

– Vou contar como surgiu a ideia
da minha candidatura. Sempre gos-
tei de cães. E quando iniciei o meu
trabalho no Canil Graciosa, projeto
elaborado pela prefeitura e secreta-
ria do meio ambiente de Quatro Bar-
ras, durou em harmonia apenas três
meses, (junho a setembro de 2014).
O prefeito Tolardo desejou implan-
tar um transbordo de lixo no terreno
da C.R.Almeida, onde estava o canil
Graciosa. O secretário do Meio Am-
biente Cariovaldo e o topógrafo da
prefeitura foram até o terreno divi-
dir a área, metade para o canil e a
outra metade para o tio do prefeito
colocar as caçambas de transbordo.
Rodei a baiana. Não deixei. Fiz es-
cândalo, denunciei, esbravejei e com
ajuda de pessoas influentes conse-
guimos vencer o mal, ou seja, não
foi permitido que o Tolardo implan-
tasse o lixão no bairro Florestal no
terreno do canil. Por esse motivo
paguei um preço caro, ele que havia
me contratado para cuidar dos cães
desse espaço, de segunda a segun-
da, sem folga e sem hora extra, me
demitiu em 17 de setembro de 2013,
e determinou que o secretário do
Meio Ambiente Cariovaldo colocas-
se na rua os 110 cães que ocupavam
aquele local. Então dessa vez, en-
frentei o Cariovaldo, não permiti que
os cães voltassem para as ruas, e
alertei dizendo que: - Eu havia foto-
grafado e filmado todos os cães, se
ele colocasse os animais pra fora do
canil eu denunciaria na imprensa e
na justiça. Recuaram, não despeja-
ram os cães, mas também não man-
daram nenhum servidor cuidar do
canil e nunca mandaram ração. Eu
continuei mesmo exonerada e sem
receber um tostão de salário, perma-
neci por nove meses, gratuitamen-
te, como voluntária, cuidando, zelan-
do, protegendo, fazendo campanhas
para angariar ração, vacinas e recur-
sos para castração e cirurgias de re-
moção de tumor. Foram dias de cho-

ro, desânimo, fome, tristeza e ale-
grias a cada conquista realizada. As
pessoas que me auxiliaram doando
cesta básica (Laio nunca vou esque-
cer do quanto me ajudou), medica-
mentos para os cães e para mim (sr
Laertes da farmácia “muito obriga-
da”), Cristina Montecelli, Denilza
Sacerdote, Jaqueline Pires, Adriano
Mello (Casa do Produtor), veteriná-
rias Paula e Manuela Madaloni, Zo-
oplan Clinica Veterinária, Papagaio
(caixas para casinhas e Adamoski no
transporte), Adri Biega, Cisse, Letí-
cia, Vitor Schichoff e Rian Santama-
ria, vocês sabem o quanto serei eter-
namente grata pelo tudo que fizeram
por mim e pelos animais do Canil
Graciosa.

Sendo assim, diante de tanto so-
frimento, dificuldades e no dia a dia,
enfrentando tantos obstáculos, os
amigos me incentivaram a partir
para uma pre-candidatura a verea-
dora. Me dizem que, sem recursos,
sem Poder e com pouco apoio, fiz
muito, quer dizer que estando no
meio público, político e tendo opor-
tunidade de realizar projetos em prol
aos animais poderei fazer muito
mais. E sendo uma defensora do pa-
trimônio e do dinheiro público pode-
rei fazer a diferença na Câmara de
Vereadores, defendendo a popula-
ção e os interesses dos quatrobar-
renses. Foram as pessoas próximas
(amigos) que me deram essa moti-
vação para investir na carreira polí-
tica.

Protetora animal e defensora
da causa, jornalista Cris Fortes

da Ong 4Patas de 4Barras

fé e coragem, acredito que a Justiça
fará sua parte. Aliás, já começou.
Com a denúncia protocolada em se-
tembro de 2014, (há um ano e nove
meses),por minha pessoa, a que se
refere ao fato do Chefe do Executivo
estar utilizando-se de servidores pú-
blicos para realizar serviços de se-
gurança em sua fazenda, o Adminis-
trador Público e o secretario de se-
gurança, da época, foram denuncia-
dos à juíza e tiveram seus bens blo-
queados em R$ 1.700.00,00”.

Se 50% das minhas 40 denúncias
atingirem o objetivo, o prefeito de
Quatro Barras poderá ser enquadra-
do em vinte crimes no mínimo, den-
tre eles, Crime contra o Meio Ambi-
ente, Nepotismo, Improbidade Admi-
nistrativa, Danos ao Erário, Enrique-

"Sou feliz assim, rodeada de cães, quando
resgatados são doentes e debilitados,

após o tratamento e cuidados, tornam-se
lindos e mais amorosos  ainda. Minha

missão, minha razão de viver... meu filho
Rian e os cães são hoje a minha família."

Durante curativo no olho do Negão,  (colírio e pomada),
cuidados 3 vezes por semana, numa pedreira na Campininha
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Como eu vejo o trabalho da atu-
al composição do Poder Legislati-
vo?

Sou crítica demais, observo mui-
to próxima o que acontece nos dois
Poderes, Executivo e Legislativo,
acompanho o Portal Transparência e
o Diário Oficial, e recebo informa-
ções dos dois Poderes, onde me dão
as dicas e pistas das irregularidades.
Lamento dizer, que todo o trabalho
de denúncias que encaminho ao Mi-
nistério Público deveria ser feito pe-
los vereadores. Temos na Câmara
sete vereadores que defendem a
bandeira do prefeito Loreno Tolardo,
alguns o fazem devido aos cargos
comissionados para familiares, pa-
rentes e amigos, e somente dois ve-
readores que empunham a bandeira
da população. Alguns vereadores são

Sinceramente?? Apopulação deveria promoveruma varredura na Casa deLeis, ou seja, deletar, excluirtodos os vereadores em 2 deoutubro, renovar. Daroportunidade para NOVEnomes novos, que tenhamboa vontade, disposição,pessoas que já prestam umserviço à sociedade semestarem no Poder. Essas tendochance com certeza não irãodecepcionar. Os eleitoresprezam honestidade, lealdade,caráter, simplicidade, carismae responsabilidade, entãodevem avaliar quem preencheesses requisitos.

fracos, medrosos, sem força de von-
tade para lutar em prol a população,
legisladores que amam viajar para
receber diárias e engordar a conta
bancária, sem interesse de legis-
lar, de zelar e proteger o patrimô-
nio público. Dos nove, apenas o
vereador Leonardo Presa assinou
comigo uma denúncia, as demais
39 assinei sozinha, sem apoio dos
nossos legisladores que deveriam
fiscalizar o Poder Executivo e denun-
ciá-lo quando há suspeita de irregu-
laridades.

As áreas que eu pretende atuar
se passar na convenção? Bem, eu
na verdade me identifico com tudo,
sou flex.....mas o que amo fazer é

cuidar dos animais, resgatar, tratar,
alimentar e ve-los no dia a dia evo-
luir nos tratamentos contra câncer,
tumor, sarna, bicheira... Priorizo a
defesa animal, a luta contra o
abandono, e apoio a castração (al-
ternativa mais viável para minimizar
o abandono de filhotes e femeas pre-
nhas).  Sou uma guerreira contra a
corrupção. Defendo o patrimônio
público, e acho que o administrador
teria que pensar sempre de fazer em
prol ao povo, não em beneficio pró-
prio. Desejo ser uma fiscalizadora
dos trabalhos do Executivo. Elaborar
bons projetos nas áreas de proteção
animal, no meio ambiente, turismo
e no esporte, que são áreas que gos-
to, domino, tenho interesse e con-
vicção de que poderei fazer a dife-
rença na Câmara e para a popula-
ção.

Por quê a comunidade quatro-
barrense deve votar em mim?

Porque eu sendo uma cidadã co-
mum, já defendo os interesses dos
quatrobarrenses, e luto Por Uma
Quatro Barras Mais Forte, imagina
se eu estiver representando nossos
cidadãos. Serei sempre a guerreira

Cris Fortes, que ampara, batalha,
tem o telefone cortado, fica sem luz,
mas nunca desanima, sempre fazen-

do o bem às pes-
soas mais caren-
tes e necessita-
das, (sim, devido
ao elevado nu-
mero de amigos,
sempre que ne-
cessito de favo-
res, a imensidão
de conhecidos
influentes auxili-
am na solução
dos problemas).
Eu ando a pé, de

ônibus, vou em médico do SUS, como
de cesta básica, conheço a realida-
de do que é ser simples e humilde.
Saberei honrar as pessoas que vão
confiar a mim o seu voto.

Cris Fortes no Fórum de CGSul no mês de
junho quando protocolou a 39ª denúncia com
suspeita de corrupção e de Improbidade
Administrativa no município de Quatro Barras

Um sonho??
- Ah, agora mexeu com a minha

parte mais sensível, os animais. Um
sonho? Ter em Quatro Barras um
castramóvel para castração gratuita
e primeiros socorros aos animais
abandonados e para os de famílias
de baixa renda. Evidente, que isso,
após o novo Prefeito colocar nos ei-
xos a SAÚDE PÚBLICA do nosso mu-
nicípio. Primeiro resolvemos a saú-
de do povo e após desejo viajar SIM,
ir para Brasília, bater de porta em
porta, Ministérios do Meio Ambien-
te, das Cidades e da Saúde, gabine-
tes dos senadores e dos deputados
federais do nosso Estado, com meu
projeto embaixo do braço, “a im-
plantação de uma clínica ou cas-
tramóvel, que em parceria com
uma universidade” (coordenação
de veterinária), os acadêmicos jun-
tamente dos professores, possam
realizar via convênio a castração e
atendimentos emergenciais para
nossos animais. Gostaria muito, num
futuro próximo, que os quatrobarren-
ses, aliás, o Brasil inteiro assistisse
via tv, que nosso município é um
exemplo na proteção animal. En-
tão poderei partir em paz, minha
missão estará cumprida. E convic-
ta de que valeu a pena lutar por
um ideal. Para realizar esse sonho, pri-
meiro preciso passar pela convenção
do partido, e após, conquistar nas ur-
nas a confiança dos quatroarrenses
em 02 de outubro.

Zeca da Copo. "Numa tarde fui chamada para ajudar um cão que estava morrendo podre
numa empresa multinacional em Quatro Barras. A bicheira no pescoço era imensa, profunda.
De lá, retirei 308 larvas, estavam comendo ele vivo......de doer o coração. Está lindo, gordo,
saudável, mora no meu abrigo".

Com o filho Rian Santamaria, companheiro e
amigo. "O Rian é meu braço direito, se hoje
eu consigo vencer as dificuldades, tanto as
financeiras, quanto o desdobramento em
cuidar de tantos cães, é graças ao apoio e a
parceria dele em me ajudar para que tudo de
certo", (Cris)

Paquita, uma das mascotes do meu abrigo.
Perna amputada devido ao grave ferimento. É uma

das preferidas... resgatada no Rio do meio em outubro/2015
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uatro Barras foi prata
no Atletismo nos Jo-

gos Escolares 2016. Na últi-
ma terça-feira (5) o atleta
Pedro Dalagrana, aluno do
Colégio Estadual Elias
Abrahão, no Jardim Menino
Deus, foi para a final dos
jogos na prova de 1000 me-
tros e garantiu o segundo
lugar do pódio.

A competição aconteceu
em Apucarana, norte do Pa-
raná, e reuniu atletas e equi-
pes de todo o Estado. O vice-
campeão comemorou o re-
sultado. “Além do incenti-
vo de meus professores
no colégio e de meus ami-
gos, eu não chegaria aqui
se não fosse pelos  projetos
criados pela Prefeitura. Es-
tou muito feliz”, contou o es-
tudante.

Atleta de Quatro Barras é vice-campeão nos Jogos Escolares 2016
Atleta levou medalha de prata na final dos Jogos Escolares 2016

ROTINA
Não é a primeira vez que

Dalagrana chega a final dos
Jogos Escolares. Em 2015, o
atleta também se destacou
na competição, embora não
tenha trazido medalhas.  A ex-
periência serviu de motivação para
que a rotina de treinos fosse inten-
sificada, um esforço que valeu a
pena. “Eu não desisti, segui firme
nos treinos e vim forte pra cá”,
destacou o atleta. 

No dia a dia, Pedro costu-
ma treinar às quartas e sex-
tas-feiras no projeto de atle-
tismo oferecido pela Secre-
taria de Esporte, Cultura, La-
zer, Juventude e Turismo. As
aulas tem acompanhamento
de professores e visam esti-
mular a prática esportiva e a
formação cidadã dos jovens
através do esporte.  

Q

OSMAR DIAS QUER QUATRO BARRAS FALANDO SÉRIO

O Deputado Estatual Marcio Pauliki, Professor Malko, Osmar
Dias e o Presidente do PDT de Quatro Barras Valter Helio de Lima

Pre-candiato a prefeito de Quatro Barras
professor MALKO e o ex-senador Osmar Dias

No fim de semana o Pro-
fessor Malko participou com
lideranças locais e estaduais
do Encontro Regional do PDT
em Ponta Grossa. O evento
que contou com a participação
do Ex Senador Osmar Dias teve

como objetivo fortalecer o tra-
balho do partido visando as elei-
ções municipais desse ano.
Num discurso emocionado, Os-
mar Dias falou da importância
do voto do eleitor e de como
valores como ser correto e

ético soam como modernos
nos dias atuais.

Osmar Dias, Presidente
do PDT no Paraná reafirmou
o seu apoio ao professor
Malko como Pré-candidato
do partido à Prefeitura de

Quatro Barras e lembrou sua
forte ligação com a nossa
cidade onde tem uma casa e
onde constantemente fre-
quenta.

¨A Pré-candidatura do
Professor Malko fortalece o

partido e mostra a importân-
cia de levar a política de for-
ma séria e coerente com os
interesses de Quatro Bar-
ras¨, lembrou Osmar ao lado
de outras lideranças e mem-
bros do partido.

Blog: cristianefortes.wordpress.com - 3672-5533 / 9966-9222
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Nossa Sociedade em Destaque

Giro Social
Fotos: Cris Fortes

Parabéns Cintia Andreatta Adamoski que celebrou nova idade dia 01º de julho e à sua
irmã, Cinara Andreatta Adamoski que comemora dia 24 de julho. A voces muita saúde, paz
e realizações. Na foto durante a Festa das Capelinhas acompanhadas dos pais, Roberto e
Vilma Andreatta Adamoski.

DANIELA RIBEIRO CUNHA - Parabéns para a
mãe do Davi Valentin que celebrou nova ida-
de no último dia 10. A você os votos de felici-
dades, saúde e sucesso. Daniela é pré-candi-
data a vereadora de Quatro Barras pelo PSB -
Partido Socialista Brasileiro, no clic com o fi-
lho e o esposo Fernando Cunha.

O caçula Pedro Zattoni, filho do casal Keli e
Valdemir Zattoni festejou o 1º aniversário dia
29/5. A ele os votos de saúde e muitas alegri-
as. No clic de Atieri Photos, a família na hora
do parabéns, junto o irmão do aniversariante
Felipe.

CLINICA VETERINÁRIA CAMPINENSE - Pau-
la Madaloni sócia proprietária da conceitua-
da clínica, festejou nova idade dia 27/06. A
ela nossos parabéns, tem nossa admiração
por atender os bichinhos da região com ética
e competência. Na foto com o esposo Veni-
cio Ferreira e os filhos.

Parabéns para a neta linda do senhor Val-
dir Maria, filha do Valdecir Maria, empresário
proprietário da Agrobarras. A bela jovem Yn-
nae Eduarda celebrou nova idade no dia 20 de
junho, a ela nossas felicitações. No clic de Cris
Fortes, com as amigas Izabela Creplive e Aman-
da Proença.

PARABÉNS NEULI MALKO
- No dia dos Namorados Neu-
li festejou nova idade. E foi
agraciada com linda surpresa
do seu esposo, José Carlos
Malko que lhe ofereceu lin-
do buque de rosas com decla-
ração de amor... que o casal
receba muitas bênçãos junto
dos filhos Cadu e Karolayne
Malko.

Enéas e Joseanne
17 anos de matrimônio

- Bodas de Rosa
As Rosas são lindas

e perfumadas, transmi-
tem o romantismo e ape-
sar de toda essa beleza,
também possui espi-
nhos. Com 17 anos de
casados, o casal já pas-
sou por muitas coisas
lindas juntos, construíram uma vida aprenderam a amar
de infinitas formas. Além disso, tiveram que enfrentar
muitos espinhos que foram os desafios que surgiram ao
longo do tempo. E apesar disso continuam a regar o amor,
para que ele permaneça lindo como a rosa. Parabéns
Enéas e esposa.
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Nossa Sociedade em Destaque

Giro Social
Fotos: Cris Fortes

No sábado (11), um grande
evento marcou o fim de sema-
na. No Portal do Itupava (um
lugar incrível) aconteceu o
Rock Mountain Festival uma
noite diferente, quando aos
pés dos Morros Anhangava e
do Pão de Loh um público pra
lá de animado e feliz da vida
prestigiou a mega festa ao som
da BANDA THE NILTON'S. O
ponto alto foi a comemoração
do aniversário da Lilian Zatto-
ni (10/06), festejado pelos
tantos amigos presentes. Con-
firam os clics na lente de Atie-
ri Zattoni!

A noite em que o ROCK subiu a montanha......

Banda The Niltons e da organização do evento Paolla e Denize Zattoni Juan Vitor, Liliam, Glaucio,  Roseliane, Fabio, Luciano, Ana Carolina e Wery

As lindas primas Renata Lara,
Pricila Lara e Ligia Esperancette

Wery Cordeiro e Alexandre Laude Andreatta, Denise Zattoni e Joanilson Ramos

Wery e Alexandre,
Ana Carolina e
Jhow, Liliam e
Fabio

BANDA THE
NILTON's

familiares e
amigos, Alex

Amaral,
Anapaula, Kelli

Krinski, Tom
Mattos, Adriane

Mattos, Nil Fabri,
Jozera Percussao,

Silvana Basso e
Denni Julian

Ponto alto do
evento, a mega

comemoração do
aniversário da

jovem Liliam
Zattoni.

Parabéns,
sua linda!!!

Samuka, Edina
Menon, Camila
Andreatta,
Luiz Marcelo,
Inho e Boby
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Lessana Creplive com o filho Renato e a mãe Eliana Creplive

Festa das Capelinhas
Anualmente é realizada a Festa das Capelinhas no Salão de Eventos da Paró-

quia São Sebastião. Há uma mobilização de pessoas da comunidade que auxili-
am nos afazeres culinários preparando o delicioso almoço e assando as carnes
saborosas, além das guloseimas de sobremesa. O bingo é também o ponto alto
dessa festa. Confiram os clics de alguns dos participantes do evento.

Ex-prefeito João Carlos Creplive, empresários José Carlos Malko e Zéquinha,vereadores  Angelo
Andreatta e Toto Creplive, e o ex-prefeito Roberto Adamoski  , líderes políticos prestigiando a
Festa das Capelinhas. Com exceção do Zéquinha e Toto, os demais são pré-candidatos a
prefeito

Rick Ribeiro,
Cleisson Pierre,
Ynnae Eduarda,
Izabela Creplive
e Amanda
Proença

Padre Andre Giuseppe Scaglia, Gilberto e a esposa Edna Secretário de Esportes Fredinei Rodrigues,
a esposa Talita e a filha Ana Carolina

Equipe de amigos
que prepararam

o delicioso
churrasco

e costela da festa,
com a vereadora

Roseli
Vidolin Pires.

O casal de empresários
que prestigiam todos os
eventos em Quatro
Barras, Nilsa Monteiro
e Amauri Neves, diga-se
Família Mercado Bom
Sucesso.

Elas também marcaram presença. Marli com os familiares, Mafalda ajudando na
preparação do delicioso almoço e Cris Fortes que clicou as celebridades presentes.
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Festa de São Pedro reúne milhares
de pessoas no Rio do Meio

Similar a um
cartão postal, as
paisagens do Rio
do Meio resgatam
as características
de interior das an-
tigas festas que
combinavam o ar
puro do campo, o
badalar do sino da
igreja e as comidas
caseiras produzi-
das pela própria
comunidade. É
neste cenário vivo
que Quatro Barras
recebe todos os
anos a Festa de São
Pedro, às margens
da Estrada da Gra-
ciosa.

Os mais de 90 anos desde a
primeira edição do evento fazem
da festa uma das mais tradicio-
nais do município e parte oficial
do seu calendário religioso e tu-
rístico. Neste domingo (3), mais
uma edição do evento movimen-
tou a região, reunindo milhares
de visitantes e superando as ex-
pectativas dos organizadores.

Na programação houve caval-
gada, procissão, missa solene, al-
moço com a saborosa costela na
valeta e bingo. O padre André
Scaglia, que celebrou a missa
pela sexta vez, disse que a pre-
sença maciça das pessoas de-
monstra a vontade de manter a
tradição. “A gente percebe que o
evento sempre une mais o povo,
e que as pessoas estão à procura
da fé, em busca do Criador”, afir-
mou Scaglia.

O domingo ensolarado foi um
convite para os participantes, que
chegaram à festa à cavalo, de
carro, motocicleta ou de bike,
como os integrantes do Grupo
Pedal Leste, que percorreram

O empresário Regis Bittencourt com o amigo SILVA, pro-
prietário da Rodeo Country, casa noturna de Curitiba.
SILVA mora em Quatro Barras e é pré-candidato a verea-
dor pelo partido PPS, está com Tercio Albuquerque. Na
festa, Silva acompanhado da esposa e do filho

Deputado estadual Gilberto Ribeiro prestigiou a Festa de
São Pedro no Rio do Meio, acompanhado da amiga Jane
Silva e do ex-prefeito Edison Repinoski que é pré-candi-
dato a prefeito de QB

Vereador Angelo Andreatta (PMDB) e pré-
candidato a prefeito de Quatro Barras parti-
cipou com a família, na foto com a quatro-
barrense Margarida A. Marques.

Lais Vidolin Dallagrana muito orgu-
lhosa da homenagem que foi feita
ao seu avô que tanto se dedicou pela
festa de São Pedro no Rio do Meio
“Barracão Antonio Dallagrana”.

cerca de 60 quilômetros entre ida
e volta. “Saímos do Jardim Meni-
no Deus às 9h, passamos pela Es-
trada dos Jesuítas até chegar
aqui. É um percurso maravilho-
so”, disse o ciclista Antônio José
da Cruz.

Entre os presentes no evento
esteve o prefeito Loreno Tolardo,
que destacou a importância da
festividade para o município.
“Este é um evento religioso, tu-
rístico e cultural da cidade, um
momento de integração, de va-
lorização das nossas tradições.
Uma festa que guarda a história
e que cresce vertiginosamente a
cada ano”, enfatizou o prefeito.

Na hora do almoço, as mesas
cobertas e ao ar livre ficaram lo-
tadas. Segundo informações da
comissão organizadora, foram
preparados quase dois mil quilos
de carne - entre costela, porco e
filé -, além de 100 kg de risoto,
150 kg de maionese, além de sa-
ladas, pastéis, bolo e canjica.

Uma multidão lotou as estru-
turas do evento e aproveitou as

O ex-prefeito Roberto Adamoski que é pré-candidato a prefeito pelo PMDB
e o amigo Gilhart Joppert, pré-candidato a prefeito pelo PRTB e amigos
prestigiando o tradicional evento

Everaldo
Chaves,
Professor
Malko que é
pré-candidato a
prefeito de
Quatro Barras
(PDT), e os
amigos
Gustavo e
Elitinho
Dodogão

atrações, entre elas a feira de
artesanato, muita música e recre-
ação para as crianças. Ao todo,
mais de 30 voluntários ajudaram
na realização do evento. A festa
também contou com o apoio da
Prefeitura, do efetivo da Guarda
Municipal e da Polícia Militar.
(PMQB).


