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CIANORTE

25 anos e milhares de
quilômetros de barbante
A indústria Barbantes Cianorte, que vende cones de barbantes
para praticamente todo o Brasil, comemora neste ano seu
Jubileu de Prata com aumento das vendas e da produção
mesmo durante a pandemia da covid-19, que abalou a
economia do mundo. O empresário João Santana, o João do
Barbante, diz que a empresa mantém seu compromisso inicial
com a qualidade e a sustentabilidade. ///B1

ATIVIDADES

Prefeitura define o que abre
e o que fecha neste domingo
As medidas restritivas impostas pela prefeitura na tentativa de conter o
avanço da covid-19 em Maringá mantêm supermercados e shoppings centers
fechados neste domingo e determinam o fechamento de bares, lanchonetes e
similares às 15 horas. O toque de recolher começa às 22 horas. ///A3
DICAS DO ROBERTH

NERDS E GEEKS

Roberth entrevista
descendente de
Monteiro Lobato

Solte o gênio
(tech) criativo
em você!

Neste Dia Nacional do Livro Infantil,
Mundo Geek é a primeira coluna literária
a publicar uma entrevista com Cleo
Lobato, bisneta do escritor Monteiro
Lobato, criador do “Sítio do picapau amarelo” e de algumas das mais
conhecidas personagens da literatura
brasileira, que faria aniversário neste
domingo, 18 de abril. ///A7

Programação, maker e robótica para os
pequenos, jogos para adultos e adolescentes.
A evolução do segmento e a complexidade
dos jogos aumentaram a exigência por
profissionais de alto nível. Profissão apenas
para pro-players? Tester? O que é o metaverso?
A N&G buscou na fonte o segredo do mundo
tecnológico dos games e traz para você em
primeira mão. ///C8
PARANAENSE

ECONOMIA

Rodrigo Araújo / MFC

Trecho mais mortal da
PR-317 será duplicado
O trecho da PR-317 entre Maringá e Iguaraçu, campeão de acidentes fatais
na região, finalmente será duplicado. O governo do Estado, por meio
do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), abriu licitação para a
elaboração do projeto e contratação das obras. ///A4
DIVULGAÇÃO

Maringá FC se prepara para duelo com
o Paraná Clube, na quarta, em Curitiba
O Maringá FC tem data definida para o seu quarto jogo pelo Campeonato
Paranaense. Será nesta quarta-feira (21), às 11h, em Curitiba, diante do
Paraná Clube. Antes de enfrentar os maringaenses, a equipe paranista joga
neste domingo, às 11h, diante do Londrina na Vila Capanema. Mais tarde,
às 16h, o Coritiba tem duelo com o Toledo no Estádio Couto Pereira. As
partidas foram adiadas nas rodadas 2 e 3 da competição. ///A8
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ARTIGO

Retorno à comunidade
Dom Frei Severino Clasen
Arcebispo Metropolitano de Maringá
Os acontecimentos, na cruz, da trágica
morte de Jesus, a surpreendente notícia
de sua ressurreição, abalaram o sistema
sócio-político, em Jerusalém e região.
Nunca se ouviu dizer algo semelhante.
Curiosas são as notícias relatadas pelas
mulheres e alguns dos seus seguidores,
à maneira como apareceu diante deles
com a mensagem transmitida.
A constante de sua fala nas aparições
é de encorajamento, transmite paz, encaminha os para a vida, em comunidade. Caminhando e dialogando com
os discípulos de Emaús cita Moisés, os
Profetas e os Salmos.
A ressurreição de Jesus não é algo de
última hora. Há séculos de anúncios, de
revelações e ensinamentos. Ele mesmo
afirma: “São estas as coisas que vos falei
quando ainda estava convosco, era preciso que se cumprisse tudo o que está
escrito sobre mim na Lei de Moises, nos
Profetas e nos Salmos” (Lc 24,44).
A narrativa dos discípulos de Emaús
(Lc 24) é o exemplo clássico do abandono e do retorno à comunidade. Eles,
após a morte de Jesus, tristes, deixam
Jerusalém, retornam para Emaús. Ao

lugarejo para o qual se dirigiam, representa o anonimato, o isolamento, vida
sem perspectivas.
Deixam o seio da comunidade, partem para o vazio existencial. Vivenciam a desolação, tristeza, relembram,
que “ele somente fez o bem”. A morte
de Jesus mergulhou-os, em profunda
frustração. Todo o bem do mestre foi
ignorado enquanto, distanciavam-se da
comunidade.
Jesus, disfarçadamente, Jesus, ao caminhar com eles, retoma toda a história
humana, que está construída na Lei de
Moisés, nos Profetas e nos Salmos. Eis a
tríade da verdadeira comunidade: A Lei,
a Profecia, a Salmodia.
A Lei é a orientação para dar segurança jurídica e firmeza à vida. Está a
serviço da vida. O tempo da pandemia
mostra-nos essa veracidade inconteste.
Quem segue a orientação das Normas
Fundamentais preserva, protege a vida.
Moisés é o símbolo do homem veterotestamentário que recebeu de Deus
a Lei, os mandamentos para seguir o
rumo certo ao percorrer a vida; o povo
caminha com segurança à direção da

ESPAÇO DO
LEITOR
Consciência, comerciantes
E preciso consciência por parte de comerciantes, de bares
principalmente, para aproveitar esta flexibilização que
está sendo dada pelo poder público. Seguir as regras não
custa nada e o lucro (ou o prejuízo menor) será para
todos. Aos que não respeitam os rigores da lei.
Cândido Luiz Fabrinni
Maringá

O direito de cada um

***

É inacreditável que algumas pessoas não aceitem a
vacina com recurso único para preservar vidas na atual
pandemia do coronavírus. Pior são os que não acreditam
e fazem pecaminosa campanha para convencer outros. É
simples. Quem tomar toma, não quer deixe quem quiser
exercer o seu direito. O mesmo vale para o tal do ‘kit
Covid’.
Luiz Carlos S. De Almeida
Sarandi
***

Localidades da região

Bom o jornal de vocês, está de parabéns. Essa atenção
para as cidades da região é louvável. Mas é preciso
ver que essa localidades não tem apenas noticiais
boas. Vamos pautar também os problemas que essas
populações enfrentam.
Zuleide Alcântara
Apucarana
***

Envie seu comentário por carta endereçada à nossa
sede, telefone ou e-mail (editor@omaringa.com.br).
ATENÇÃO: o jornal não se responsabiliza pelos
comentários publicados neste espaço. Em razão do
espaço os textos podem ser resumidos.
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terra prometida. Quando se burla a lei,
toma-se outros caminhos, prejudica
nossos semelhantes, cria as situações
de desavença, distúrbio sócio-ambiental, quebra a harmonia na comunidade,
destrói a ordem estabelecida, a comunidade se desmorona.
A Profecia é a Palavra por Deus. É a
palavra pronunciada pelos profetas.
Deus inspira, conduz ilumina, para
que a verdade seja seguida, vivenciada.
Na Palavra autêntica, o Profeta não
fala por si, o que quer, nem o que o
povo quer ouvir, ou a que for dita. Há
um endereço da verdade profética e ela
vos libertará.
Os Salmos, prática da oração, da meditação diária faz-nos descansar no coração de Deus e com Ele crescemos no
relacionamento saudável entre os humanos, em fraternidade, na comunidade
organizada. Eis a força da comunidade.
O espírito bom constrói uma autêntica
comunidade que acolhe e cuida de todas
as pessoas.
Retornar à comunidade é voltar-se a
Jesus Cristo ressuscitado. Ele caminha
conosco, nos inspira a seguir a discipli-

na; é a palavra iluminadora de Deus que,
em comunidade, rezamos, celebramos e
praticamos a caridade: o dom de Deus.
Trago aqui o poema do Cônego Benedito
Vieira Telles:

Caminhantes a Emaús
Dois discípulos vão a Emaús,
Medrosos do fato, em Jerusalém.
De repente, entre eles está Jesus,
Nem percebem o Mestre até além.
A anoitecer, no horizonte, do sol,
Caminhavam três, entre os dois, Jesus.
Suas palavras espargiam luz...
Declinava a tarde, o fim do arrebol!
Neste encontro nota-se a catequese,
Que falta aos discípulos de Emaús.
Retira-se Jesus... – Pois, fique! É tarde!
Ao compartir o pão e o abençoar,
Jesus lhes deu... A se reconhecer.
Páscoa, em Emaús, foi a anoitecer!
Uma abençoada semana a todos os
leitores.

REFLEXÃO

Pensamento igualitário ou racista?
Novas leis de igualdade social e racial
Josué Tadashi Endo Junior
Enfrentamos uma doença terrível,
comércios fechando, pessoas adoecendo e com medo, sem ter seus direitos básicos respeitados, o que poderíamos esperar das pessoas que
nos representam? Claramente não
é tentar reparar através de novas
leis, fatos históricos desprezíveis
que estão servindo de argumentos
temerários para ações que discriminam parte da população.
Para ser mais claro (ou transparente como preferirem), foram sancionadas pelo prefeito no último
dia 14, duas leis municipais, uma
destinará 15% das vagas de concursos públicos municipais e a outra
reserva 20% das vagas ofertadas pelo Programa Municipal de Bolsas de
Estudo (PROMUBE) para pessoas
auto declaradas negras.
Não há nada mais discriminatório do que considerar pessoas que
tem a pele mais escura menos inteligentes que pessoas de pele mais
clara. A melanina na pele não é um
fator determinante no desempenho
de um candidato em uma prova de
concurso.
Apesar das leis instituidoras de
cotas usarem esse argumento falacioso de sustentação, relacionando
o princípio constitucional da ISO-

NOMIA como justificativa para sua
aprovação, não muda o fato que a
lei em si considere o negro menos
inteligente que o branco.
Não é racional defender a supremacia de uma etnia sobre a outra,
muito menos defender dívida história baseada em acontecimentos
passados que NÃO necessariamente tem ligação ao candidato beneficiado nessas normas.
A imposição desse tipo de norma, mesmo com toda a intenção
de igualdade, inevitavelmente trará
discordância justamente sobre o
principio basilar que a lei é condi-

A melanina na
pele não é um fator
determinante no
desempenho de um
candidato em uma
prova de concurso.
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cionada, ou seja, fatalmente teremos
divergência nas autodeclarações de
candidatos quanto à coloração de
sua pele.
Para casos em que há duvidas se
um individuo é ou não negro haverá quem decida, como acontece em
todos os lugares onde essas leis são
estabelecidas, formando em ultimo
caso, um tribunal racial, não somente para decidir se um cidadão é negro, mas para decidir se essa pessoa
é mesmo inferior intelectualmente
a um outro competidor com menos
melanina na pele.
Se a dívida for histórica, certamente terão de analisar a árvore genealógica, características genéticas passadas de pai para filho como espessura
do cabelo ou formato do nariz. É
no mínimo surreal imaginar essa
realidade imposta por nossos governantes, mas infelizmente é nossa
realidade.
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não para todos.
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ir para o PSD, não atendendo
a expectativa do grupo político
do governador do Paraná.

Tchau querido

O deputado estadual Adriano
José (PV), foi substituído do
cargo da Vice-liderança do
governo Ratinho Júnior. A vaga
agora é ocupada pelo deputado
Gugu Bueno (PL), ao que tudo
indicada a mudança se deu por
conta de novas articulações
políticas.

Na lata

Boa iniciativa

A cidade de Floraí, terra do amigo Fausto Herradon,
está realizando um excelente trabalho. A prefeitura
implantou o programa “Almoço Solidário”,
distribuindo marmitas para as famílias em situação de
vulnerabilidade na cidade. O programa está garantido
pelos próximos 4 meses, podendo ser prorrogado
conforme a situação da pandemia no Brasil.

De casa nova

O ex-deputado Alex Canziani,
que estava sem partido, agora
está de casa nova. Tudo indica
que o político se filiará ao PSD,
do governador Carlos Massa
Ratinho Júnior.

Migrantes

Dois deputados estaduais

Convidada

A vereadora Cris Lauer, foi
convidada para disputar as
eleições de 2022 a deputada
estadual por Maringá. A
candidatura divide opiniões,
e caso se concretize vai dar o
que falar.

Foi falado

Na Câmara, Cris Lauer disse
para alguns colegas que
a princípio não pretende
disputar, e que seguirá as
determinações de seu grupo
político e do líder Homero
Marchese.

também estão debandando
para o PSD, Alexandre Curi
(PSB), e Ademar Traiano,
o presidente da Assembléia
Legislativa(PSDB). Basta
saber se a legenda garantirá a
reeleição de ambos.

O delegado Luiz Alves (PL),
não teve papas na língua na
durante a entrevista da Jovem
Pan na última semana. Abriu
sua opinião sobre alguns fatos
que aconteceram na Câmara,
sua forma de fazer política,
e a criminalidade que é um
problema enfrentado por ele
enquanto delegado.

Deu para trás

Lavanderia

O deputado Luiz Claudio
Romanelli (PSB), optou em não

Vereadores repercutiu muito
na última semana. A “lavação
de roupa suja” ocupou
a maioria dos discursos
durante a sessão da última
quinta-feira.

Um brigueiro na Câmara de

Microfone da verdade

Quando o assunto são
entrevistas a Jovem Pan é
líder de audiência. Na última
semana, o prefeito Ulisses Maia
participou do matinal e deu seu
parecer a respeito de polêmicas
que vem circulando na cidade.

Abre e fecha

Ulisses Maia informou
durante o programa que se
os indicadores continuarem
estáveis, pretende flexibilizar
aos sábados às atividades do
comércio em Maringá.

Empoderado

Saudoso

Na última sexta-feira, o
jornalista Verdelírio Barbosa
informou que há dois anos o
jornal O Diário do Norte do
Paraná deixou de circular,
o informativo chegou a
ser o segundo jornal mais
importante do Estado.

DOMINGO

O prefeito de Cianorte, Marco
Franzato, o Marcão da Morena
Rosa, prepara uma campanha
publicitária para marcar os 100
dias de seu governo municipal.
O novo governo caiu em boa
hora para a cidade.

Empossado

Ademir Bier foi empossado na
última semana para o cargo de
deputado estadual, ele substitui

Rubens Recalcatti que veio a
falecer recentemente.

Empossado II

O prefeito Ulisses Maia foi
empossado 2º secretário na
Frente Nacional dos Prefeitos,
o grupo negocia 30 milhões de
doses da vacina Sputnik V com
o Fundo Nacional Russo. A
expectativa é de 500 mil doses
para Maringá.

Solidariedade

O empresário maringaense
Alberto Palma, está
arrecadando fundos para a
compra de cestas básicas. A
ideia é atender famílias em
situação de dificuldade durante
pandemia em Maringá. Em
menos de uma semana já foram
arrecadados quase 14 mil reais,
e o número só cresce!

“

Todos veem o
que você parece
ser, mas poucos
sabem o que você
realmente é.”
Maquiavel

ASSEMBLEIA

Prefeitura define o que
pode funcionar e o que fecha

Projeto que pune em
até R$ 112 mil os atos
racistas em estádios

Supermercados e shopping não abrem e bares funcionam só até as 15 horas
Da Redação

redacao@omaringa.com.br

As medidas de isolamento
restritivas aos decretos nº 813
e nº 759 permanecem vigentes em Maringá neste fim de
semana, com destaque para o toque de recolher, que
ocorre entre as 223 horas e as
5 da manhã. Diante das aglomerações verificadas nos
últimos dias nas proximidades de bares e lanchonetes, a
prefeitura informa que está
proibida a comercialização
e o consumo de bebidas alcoólicas em espaços de uso
público ou coletivo este mesmo horário, diariamente, estendendo-se a vedação para
quaisquer estabelecimentos
comerciais.
Neste domingo é permitido
o funcionamento de cinema
até às 21h, com 30% de ocupação da sua capacidade. Restaurantes, lanchonetes, bares
e similares podem funcionar
até às 15h, A retirada no balcão e drive-thru até as 21h e o
delivery até as 23h.
Padarias, açougues, casa
de massas, peixarias, quitandas, frutarias e similares
podem abrir apenas retirada
no balcão ou delivery até 20h
(proibido consumo no local).
Delivery de gás também pode

ocorrer até 20h. Seguem sem
restrição de horário as farmácias e postos de combustível.
Serviços como transportadoras de cargas, indústria e
construção civil, coleta de entulhos, prestação de serviço
de natureza emergencial e telecomunicações e tecnologia
da informação (com alta recomendação de teletrabalho)
também estão permitidos.
Está assegurado os serviços
religiosos que, recomenda-se
fortemente, que sejam feitos
no sistema on-line. Caso seja
a escolha por presencial, os
espaços devem ser ocupados
com no máximo 25% de sua
capacidade.
Não podem funcionar
Não poderão abrir os mercados, supermercados e mercearias. A medida é estendida
a shopping centers, comércio
de rua, galerias e centros comerciais, shopping atacadista, salão de beleza, barbearias, clínicas de estética.
Permanecem proibidas as
aglomerações em áreas de lazer públicas, tais como pista
de caminhado do Parque do
Ingá, Bosque 2 e Vila Olímpica, complexos de esporte
e lazer. Além disso, também
estão proibidas reuniões ou
aglomeração de pessoas.

Da Redação

redacao@omaringa.com.br

SEM MEDO. Aglomeração em região de bares da Avenida
Petrônio Portella em dia de recorde de mortes por covid-19
no Brasil. Flagrantes publicados pelo blog de Angelo Rigon.

PR-317

Governo abre licitação para duplicação
Luiz de Carvalho

carvalho@omaringa.com.br

A duplicação da PR-317 entre Maringá e Iguaraçu, há
tantos anos cobrada por
moradores de cidades como
Astorga, Santa Fé, Santo Inácio e outras e há quatro anos
prometida pelo governo do
Estado, finalmente poderá
deixar de ser uma promessa
para tornar-se realidade. O
Departamento de Estradas
de Rodagem (DER) publicou
nesta semana o edital para
contratar a elaboração e execução da obra.
Os 22 quilômetros são considerados um dos trechos de
estradas com maior quantidade de acidentes fatais no
noroeste paranaense devido
à grande movimentação de
veículos. A PR-317 liga Maringá ao Estado de São Paulo
e diariamente circulam cerca
de 16 mil veículos, tem grande tráfego de caminhões e

ônibus, além de automóveis.
A duplicação foi prometida
pelo governo estadual ainda
na administração Beto Richa
e ganhou força após a vice-governador Cida Borghetti,
moradora em Maringá, assumir o governo, podendo tornar-se realidade no governo
Ratinho Júnior.
A Associação Comercial
e Empresarial de Maringá
(Acim) é parceira do governo
do Estado, tendo custeado os

projetos preliminares, num
investimento de R$ 600 mil.
As propostas deverão ser
apresentadas até 25 de maio
no portal de licitações-e do
Banco do Brasil, em www.
licitacoes-e.com.br. A licitação, pela modalidade de Regime Diferenciado de Contratação (RDC), será eletrônica,
sendo que o edital e anexos
serão disponibilizados em
www.administracao.pr.gov.
br/Compras.

Torcedores e dirigentes de
clubes que cometerem racismo poderão ser punidos com
mais rigor no Paraná. Atos
de intolerância racial, étnica, religiosa e de xenofobia
praticados nos estádios, e em
um raio de até cinco quilômetros dos locais dos jogos
de futebol, estarão sujeitos
a sanções que reforçam a
Lei Federal nº 7716/1989, impondo multas individuais e
perda de incentivos fiscais
aos clubes. O projeto de lei
607/2017, do deputado Paulo Litro (PSDB), retorna aos
debates na Assembleia Legislativa do Paraná na sessão
plenária de segunda-feira
(19), quando será analisado
em segundo turno. À proposta foram protocoladas três
alterações, pelos deputados
Michele Caputo (PSDB) e Do
Carmo (PSL), que inclui o crime de injúria racial, bem como a sua tipificação; e prevê a
punição também a qualquer
ato de homofobia;
Pela proposta a punição aos
infratores poderá ser uma
advertência, uma multa no

valor de 50 Unidades Padrão
Fiscal do Paraná — UPF/PR;
ou aplicação de uma multa
no valor de 200 UPF/PR, em
hipótese de reincidência na
infração;
Ao clube responsabilizado
também caberá uma advertência, multa de 500 UPF/PR
e de 1000 UPF/PR em caso de
reincidências.
Neste mês de abril o valor
de uma UPF, segundo a Secretaria de Estado da Fazenda, é de R$ 112,15.
A sessão plenária tem início às 14h30 com transmissão
ao vivo pela TV Assembleia,
site e redes sociais do Legislativo. A pauta completa dos
projetos a serem votados na
segunda-feira pode ser conferida no site: www.assembleia.pr.leg.br
Comissões- Na segunda-feira, só que às 13h30, está
prevista uma reunião da Comissão de Segurança Pública.
Já na terça-feira (20), além
da tradicional reunião da
Comissão de Constituição e
Justiça (CCJ) serão realizadas
reuniões das Comissões: de
Saúde Pública; de Turismo; e
de Ecologia, Meio Ambiente e
Proteção aos Animais.
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Por Marly Aires

CANA-DE-AÇÚCAR

Paraná encerra safra 2020/21 com
34,79 milhões de toneladas moídas
Isso resultou em 2,636 milhões t de açúcar e 1,235 bilhão l de etanol
milhões t de cana,38,46 milhões t de açúcar e 30,37 bilhões l de etanol.
A safra de cana-de-açúcar
2020/21 no Paraná fechou
no último 31 de março com
números pouco maiores do
que os do período 2019/20.
No acumulado do ano foram
esmagadas 34.790.081 toneladas, 1,7 a mais comparando
com as 34.213.950 toneladas
registradas no mesmo período do ano anterior.
“As usinas que voltaram a
colher cana-de-açúcar antes
do início oficial da safra atual
conseguiram esmagar um
bom volume da matéria prima, processando cerca de 1,5
milhão de toneladas de cana
em menos de um mês”, afirma o presidente da Alcopar,
Miguel Tranin.
No acumulado, a produção
de açúcar totalizou 2,636 milhões de toneladas, 31,2% a
mais do que o total produzido na safra 2019/20, quando chegou a 2,009 milhões
de toneladas. Já a de etanol
somou 1,235 bilhão de litros,
23,4% a menos do que na safra anterior (1,612 bilhão l),
sendo 518,277 milhões de litros de anidro (7,1% a manos)
e 716,566 milhões de hidratado (32% a menos).
A quantidade de Açúcares
Totais Recuperáveis (ATR)
por tonelada de cana, também no acumulado da safra
2020/21 ficou 1,4% abaixo
do valor observado na safra
2019/20, totalizando 140,32kg
de ATR/t de cana, contra
142,26 kg ATR observados na
safra passada.
Como tradicionalmente
ocorre no Estado, o mix de
produção voltou a ser mais
açucareiro, invertendo o processo ocorrido no último ano.
Na safra 2020/21, em média
56,44% da matéria prima foram destinados para a produção de açúcar, contra 43,14%
na safra 2019/20, e 43,56%
transformados em etanol,
contra 56,86% no período
anterior.
Até o dia 1 de abril, onze
indústrias sucroenergéticas

Na região Centro Sul foram com 605,46
FOTO: DIVULGAÇÃO

tinham retomado a moagem
de cana-de-açúcar no Paraná,
devendo as demais iniciarem
os trabalhos até o final do mês.
Tranin diz que ainda é cedo
para se estimar a produção
final para a safra 2021/22 iniciada no último dia 1 de abril,
mas ele acredita que deve se
repetir os mesmos números
do período anterior. O presidente da Alcopar comenta
que as lavouras de cana-de-açúcar no Paraná dependem
de um bom volume de chuvas
no período ideal de desenvolvimento vegetativo, que vai
de novembro a março, para

obter boas produtividades
nos canaviais, mas, o período este ano foi caracterizado
por estiagens recorrentes em
toda região produtora de cana-de-açúcar no Estado, com
exceção do mês de janeiro.
“As usinas investiram na
renovação dos canaviais e esta só não foi maior por conta
das estiagens que impossibilitaram o plantio, mas o clima adverso anulou qualquer
efeito positivo que pudesse
haver”, finaliza.
Na região Centro-Sul do
Brasil, a safra 2020/21 fechou
com 605,46 milhões de to-

DESTAQUES DA SEMANA

neladas de cana-de-açúcar
processadas, crescimento de
2,56% sobre as 590,36 milhões de toneladas registradas na temporada 2019/20,
segundo dados da União da
Indústria da Cana-de-açúcar
(UNICA),
O mix de produção da safra
2020/21 representou 46,07%
do total de matéria-prima
processada para a fabricação
de açúcar. Com isso, a fabricação da commodity alcançou 38,46 milhões de toneladas, acréscimo de 43,73% em
relação à produção de 26,76
milhões de toneladas do ciclo

anterior.
Por outro lado, como resultado das medidas de restrição a mobilidade e menor
demanda por combustíveis,
observou-se um recuo na
produção de etanol para
30,37 bilhões de litros, 8,7%
a menos em relação à safra
2019/20. Deste total, 9,69 bilhões de litros foram de etanol anidro (-2,65%) e 20,68
bilhões de litros de etanol hidratado (-11,31%). Apesar da
queda, o volume produzido
ainda é o terceiro maior registrado na história do setor.
A qualidade da matéria-

ATRASO
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MILHO SAFRINHA
Os estados de Mato Grosso, Paraná, Mato Grosso do Sul e Goiás são os principais
produtores de milho safrinha, detendo 81% da área semeada do grão no período
de inverno e deverão produzir 71,4 milhões de toneladas, conforme estimativas da
Companhia Nacional de Abastecimento.

Como boa parte do plantio tem
sido realizado fora do tempo ideal
devido ao atraso no plantio da
soja, as chances de um estresse
hídrico, geadas e de quebra de
produtividade são grandes. A
GEOSYS BRASIL, com base em
dados de imagens de satélite e
modelos meteorológicos,
registrou que 48,1% da área
semeada nesses quatro estados
ocorreu na segunda quinzena
de março, um período que já
não é tão ideal para o plantio.
Mato Grosso e Paraná, líderes na
safrinha, semearam 44% e 59%,
respectivamente, fora do período
recomendado.

CARNE BOVINA

A disparada nos preços da arroba
bovina e a dificuldade de repasse
integral desses custos para a carne
no mercado interno têm afetado
margens na indústria brasileira.

-prima atingiu 144,72 kg de
Açúcares Totais Recuperáveis (ATR) por tonelada de
cana-de-açúcar no atual ciclo, contra 138,57 kg na safra
2019/20 (+4,44%), e a produtividade média das lavouras
atingiu 77,9 toneladas de cana, ante 76,1 toneladas verificadas no ciclo anterior (crescimento de 2,3%).
Já no caso do etanol de milho foram produzidos 2,57
bilhões de litros, um avanço
de 58,13% em relação à safra
2019/20, totalizando 8,45% do
total de biocombustível no
Centro-Sul.

O preço do boi subiu cerca de 60%
em um ano e a indústria conseguiu
repassar no máximo 40% dos
custos, conforme representantes
do setor. Isso levou a uma onda
de suspensões temporárias de
produção, o que reduziu abates e a
oferta aos consumidores.

OFERTA APERTADA
O presidente da ABRAFRIGO
(Associação Brasileira de
Frigoríficos), Paulo Mustefaga,
afirmou que diversas unidades de
pequeno, médio e grande portes
passaram por paralisações ou
ainda estão paradas em função
das adversidades domésticas.
Ele acredita que nos próximos
dois meses a oferta de gado pode
melhorar um pouco, devido ao
período sazonal de seca nos pastos,
mas, em linhas gerais, o cenário de
restrição de animais prontos para
abate pode se estender até 2022, em
meio à retenção de fêmeas.
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MEMÓRIA

Amigos se despedem
do professor
Jairo de Carvalho

O professor da UEM participou de eventos históricos,
como a luta pela gratuidade do ensino nas universidades
estaduais e criação de movimentos sociais
Luiz de Carvalho

carvalho@omaringa.com.br

A quantidade de pessoas a
passar pelo velório do professor Jairo de Carvalho no
sábado, dia 10, no Cemitério
Parque de Maringá, foi uma
demonstração do quanto ele
era querido pela comunidade maringaense e da região.
Jairo foi vencido por um câncer diagnosticado apenas três
semanas antes. Ele tinha 61
anos e deixa viúva a professora Conceição Franco, a Zica, e
a única filha, a jornalista Hortênsia Franco de Carvalho.
Além dos amigos de infância, adolescência, da vila e
da vida, estiveram presentes
pessoas ligadas às muitas atividades de que Jairo participava, como os grupos de cultura afro-brasileira, pessoal

de teatro, cineclube, Partido
dos Trabalhadores (PT), de
que foi fundador, professores, alunos e funcionários dos
colégios em que lecionou em
mais de 30 anos e da Universidade Estadual de Maringá
(UEM), em que trabalhava há
anos e onde foi um estudante
ativo na década de 1980, com
papel de destaque na movimentação pela gratuidade
do ensino nas universidades
estaduais do Paraná. Jairo
era o presidente do Diretório
Central dos Estudantes (DCE)
na época das manifestações.
Grupos de cantos afros, ligados ao movimento União
e Consciência Negra, que
ele ajudou a fundar, fizeram
apresentações na frente da
capela e quando o corpo foi
retirado para o sepultamento foi recebido com palmas

e gritos e acompanhado com
cantos até sepultura.
“Nos meus anos de formação política, iniciada no movimento estudantil, o Jairo
era a principal referência,
com seu estilo sereno, doce,
de agregar e liderar. Era um
caso raro de dirigente político desprovido de vaidade e
de ambições”, disse o historiador e escritor Reginaldo
Benedito Dias, autor de um
livro sobre o movimento pela gratuidade do ensino das
universidades públicas paranaenses.
Muitos amigos publicaram
mensagens nas redes sociais,
além de políticos como os deputados estaduais Professor
Lemos (PT) e Michele Caputo (PSD), que também foi
estudante da UEM durante
as manifestações pela gratui-

LEGADO. Boa parte da vida de Jairo de Carvalho teve relação com a UEM, como aluno,
como um dos líderes do movimento pela gratuidade do ensino e depois como professor
dade, o prefeito de Maringá,
Ulisses Maia (PSD), deputado federal Enio Verri (PT),
vereadores e outros.
O jornalista Verdelírio Barbosa, possivelmente a pessoas
que melhor acompanhou a
história política de Maringá
nos últimos 50 anos, escreveu
no Jornal do Povo que “Jairo,
professor, oposicionista, líder,
ganhou muitas lutas, mas foi
derrotado pelo câncer. Não é
que lhe faltou forças, é que na
terra ele já havia conquistado
muitas vitórias e foi chamado por Deus. Quando Deus
precisa, ele busca alguém. Ele
estava precisando de um luta-

ANIVERSÁRIO

Primeira ATI fabricada no País completa 15 anos
Da Redação

redacao@omaringa.com.br

Elas estão por toda a cidade,
sim, mas também chegaram
a milhares de municípios de
Norte a Sul do Brasil e, inclusive, a países do Mercosul,
Ásia e África. As academias
ao ar livre, que nasceram para atender ao público mais
idoso e fizeram sucesso com
gente de todas as idades, começaram a ser fabricadas no
País em abril de 2006 e o local
de “nascimento” do produto
foi Maringá, mais precisamente em uma indústria que
funcionava em um “fundo
de quintal” e hoje se tornou
referência nacional em metalurgia. Conheça a história
por trás da fabricação da primeira Academia da Terceira
Idade.
Oportunidade em
meio a adversidade
A primeira fabricante brasileira de uma academia ao ar
livre foi a metalúrgica maringaense Ziober Brasil. Mas
o produto foi fabricado antes
mesmo de a empresa existir
de fato.
Paulo Ziober Junior, filho
de metalúrgico, aprendeu
com o pai todas as técnicas
do trabalho de transformar
metal em soluções para o dia
a dia das pessoas. Mas o ofício que conheceu ainda novo
saiu da vida dele por mais de
uma década. Junto da esposa,
Silvana, e dos quatros filhos,
ele apostou em um pesque-pague em um terreno arrendado. Do pesqueiro, o ex-metalúrgico tirava o sustento da
casa. No entanto, fez questão
de cultivar um espaço para
continuar com pequenos trabalhos em metal - uma meia
água ao lado da casa de madeira virava oficina de quando em quando para atender a
demanda de construtoras de
Maringá (PR).
Quando o serviço na oficina aumentava, a esposa virava “faz tudo” no pesqueiro:
servia mesas, limpava peixe,
cozinhava, atendia no caixa…
tudo com o auxílio dos filhos
ainda pequenos. Entretanto,
uma sequência de enchentes
abalou os negócios da família. Depois da terceira cheia,
o negócio já estava impraticável. Foi quando surgiu
uma demanda inesperada e
urgente para a metalúrgica
do fundo do quintal: criar os
primeiros equipamentos de

uma ACADEMIA AO AR LIVRE fabricada no Brasil.
O projeto, patrocinado por
uma cooperativa médica, fazia parte do programa municipal Maringá Saudável.
A inspiração veio da China,
onde os aparelhos para exercícios em áreas externas já
existiam. Para criar os equipamentos, Paulo Ziober Junior teve como base apenas
as fotos dos aparelhos chineses e 30 dias para entregar
duas academias completas,
com 10 equipamentos cada.
De volta às origens
A urgência fez Paulo parar
totalmente suas atividades
no pesqueiro. Por um mês,
“morou” na oficina. “Ele pegou um empréstimo e usava
um barracão de 50 metros
quadrados para fabricar os
aparelhos. Foram 30 dias em
que quase não vimos meu
pai. A gente levava comida,
tudo o que ele precisava, por
que ele não saía de lá. Chegou
a rodar 24 horas direto para
conseguir cumprir os prazos
e entregar 20 equipamentos
para compor duas academias”, conta Bruna Ziober, a
filha mais velha.
Trabalhando dia, noite e
madrugada, os filhos ajudavam varrendo o chão e carregando peças. “Eu era bem
pequeno e lembro dele de
madrugada tentando criar
os mecanismos para que os
aparelhos ficassem funcionais e ergonômicos. A minha mãe ajudava também
cortando ferro e eu ajudava
como podia”, conta Pedro
Ziober. Mas o trabalho valeu a pena. A encomenda foi
entregue. Nasciam ali as primeiras ATIs: Academias da
Terceira Idade.
Os equipamentos foram
instalados e fizeram tanto
sucesso que expandiram seu
público - não eram só os idosos que queriam usar os apa-

relhos; jovens adultos que
buscavam mais qualidade
de vida, adolescentes e até
crianças gostaram da novidade e também usufruíam
de seus benefícios. O então
“projeto piloto” expandiu para outros pontos da cidade,
virou referência em outros
municípios, outros Estados…
e as encomendas não paravam de chegar. Em meio ao
bom momento, um imprevisto: o dono do terreno onde
funcionava o pesqueiro, a casa da família e a oficina queria o espaço de volta e entrou
com uma ordem de despejo
que deveria ser cumprida em
15 dias.
Paulo, Silvana e os quatro
filhos se viram sem ter para
onde ir. Mas uma força maior
ajudou e a família encontrou
um barracão na Zona Norte
de Maringá para dar sequência à produção, e uma casa
perto dali para acomodar as
crianças. “Deus tinha algo
melhor guardado pra nós”,
diz Bruna, a filha mais velha,
que saía das aulas do colégio
e seguia para a empresa para
ajudar com as demandas administrativas. Pedro e Paola,
os filhos do meio, também
ajudavam com pequenos serviços. “Não importava a hora,
se meus pais precisassem dos
filhos a gente estava lá, carregava caminhão, embalava
equipamentos, o que estava a
nosso alcance ajudávamos”,
relembra Paola. Assim nasceu a Ziober Brasil, uma empresa familiar fruto de muito
esforço, que se destacou no
mercado por seus produtos e
serviços de excelência.
Expansão nacional e sucessão familiar
A qualidade dos produtos
fabricados pela Ziober ganhou visibilidade em todo
o Brasil ao mesmo tempo
em que cada um dos filhos
abraçou uma área da empresa. Bruna se formou em

Administração e assumiu
toda a responsabilidade do
setor. Pedro, por sugestão
do pai, descobriu o curso de
Engenharia Mecatrônica e se
descobriu nele, assumindo a
área de maquinário e tecnologia e se tornando o principal responsável pelo “chão
de fábrica”. Paola se formou
em Engenharia de Produção e ajudou a implementar
o setor de engenharia, que
hoje coordena. E a caçula,
Caroline, é graduada em Comércio Exterior, com foco
na expansão dos negócios da
família. “Eu sempre acreditei no potencial da Ziober, e
meus pais me ensinaram a
nunca desistir. Meu pai e minha mãe são motivo de muito orgulho para mim e meus
irmãos. Eles, que passaram
por tantas coisas desde muito
novos, ensinaram seus filhos
a terem garra e nunca desistiram mediante as dificuldades. Sempre batalharam
muito, e até hoje batalham”,
conta Caroline.
Paulo e Silvana seguem no
comando do time, sempre
em busca de novas ideias e
produtos a serem lançados,
frequentando as maiores feiras e eventos do setor pelo
mundo. A ATI ganhou como
companheiras Academias
da Primeira Idade, para as
crianças, Academias para
Jovens Adultos e Academias
para Pessoas Cadeirantes,
totalmente adaptadas para
esse público. A indústria, que
nasceu nos fundos da casa
da família, hoje ocupa 12 mil
metros quadrados no Parque
Industrial de Maringá, e seus
produtos já estão presentes
em milhares de municípios
brasileiros, de Norte a Sul,
promovendo qualidade de
vida em praças, parques, empresas, hotéis e condomínios
de todo o território nacional.
A Ziober Brasil se tornou
referência em qualidade na
fabricação de academias ao
ar livre, mas também se destaca na prestação de serviços para outras indústrias,
criando projetos e fabricando
itens para os mais diversos
segmentos, graças ao moderno maquinário e matéria prima importados de diversos
países e à equipe treinada e
sempre preparada para novos desafios. E o caminho a
ser percorrido ainda é longo,
sempre com foco no avanço
tecnológico para trazer soluções para a vida das pessoas.

dor, um sonhador, e levou o
melhor disponível”.
Uma vida em poucos
quarteirões
Pode-se dizer que os 61 anos
da vida do professor Jairo de
Carvalho transcorreram um
raio não superior a 1 quilômetro. Nasceu, em maio de 1959,
na Rua Rui Barbosa, próximo
onde depois foi criado o Estádio Willie Davids, passou
a infância e adolescência na
Rua Visconde de Nassau, a
poucos metros de onde nasceu, e após casar-se foi morar
na Rua Mandaguari, alguns
metros adiante.

Estudou no então Grupo
Escolar Santa Maria Goretti, Colégio Gastão Vidigal e
Universidade Estadual de
Maringá (UEM), também tudo muito próximo, e a vida
profissional, como professor,
foi nos mesmos ambientes:
Colégio Santa Maria Goretti, Cebeja e UEM. É possível
passar pelos três em apenas
cinco minutos andando a pé.
Com 60 anos em um trecho tão pequeno da cidade,
conhecia todo mundo na Vila 7, aquela parte da Zona 7
entre a Avenida São Paulo/
Morangueira e a Rua Quintino Bocaiúva.

SARANDI

Prefeitura prolonga
Avenida Brasil
Da Redação

redacao@omaringa.com.br

A Avenida Brasil, uma das
vias de maior movimento de
veículos do lado norte da cidade de Sarandi, agora chega
até a Avenida Ademar Bornia, marginal da BR-376. Até
a semana passada, a avenida
chegava somente até a Rua
Vereador José Fernandes e os
motoristas precisavam fazer
uma longa volta para chegar
até a Ademar Bornia.
Segundo o secretário Walter Volpato Júnior, de Urbanismo, há anos moradores

de Sarandi reclamavam do
fato de a Avenida Brasil não
chegar até a rodovia ou pelo menos à marginal. Agora,
segundo ele, fica facilitado
o acesso aos bairros próximos. “Fizemos uma obra de
qualidade, com drenagem,
galerias de águas pluviais e
pavimentação asfáltica”.
Para fazer o prolongamento da avenida, a prefeitura
precisou criar uma passagem
por dentro de uma quadra e
para isto teve que fazer a demolição de um prédio onde
por muitos anos funcionou
uma borracharia.

PANDEMIA

Empresários compram
equipamentos para o
combate à covid-19
Luiz de Carvalho

redacao@omaringa.com.br

Uma campanha junto ao
empresariado de Sarandi
permitiu o levantamento de
recursos para a aquisição
de equipamentos para o enfrentamento da covid-19 no
município. Até o momento já
foi possível a compra de ventilador pulmonar, monitor
multiparametro, cama hospitalar elétrica e três bombas de
infusão. Todo o material foi
destinado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), que
recebe os pacientes de covid.
A aquisição dos equipamentos tornou-se necessária
diante do aumento de casos
de contaminação pelo coronavírus em todo o Brasil, que
já levava a estrutura de saúde do município ao colapso.

Por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a
prefeitura manteve contato
com empresários para pedir o
envolvimento de todos na luta contra a covid e, mais uma
vez, o empresariado se faz
presente no enfrentamento.
“Temos muito o que agradecer”, disse o vice-prefeito
Wlademir Garbuggio, “ pois
diante de um quadro de insegurança, pavor e crise,
encontramos empresários
comprometidos com a população, doando equipamentos
que possibilitam o atendimento a um número maior
de pessoas”.
O prefeito Walter Volpato
disse que “esta é uma grande
ação, que vai ajudar a população de Sarandi a passar por
este período crítico causado
pela pandemia”.
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REFUGIADOS

Documentário conta a história de imigrantes
Em um vídeo de 23 minutos, quatro refugiados
relatam as necessidades de sair do país de origem e
reconstruir a vida em terras maringaenses
Rafael Bereta

redacao@omaringa.com.br

Muitos refugiados que estão no Brasil, vieram de
Países como a Venezuela,
Síria, Haiti e saem com a
esperança de encontrar um
futuro melhor, de que tudo
será diferente e que vai dar
certo, mas a saudade também acompanha por deixar
para trás os familiares.
Tudo isso foi tema de um
documentário gravado no
instituto Sendas, em Maringá, intitulado de “Além
do Refúgio”, projeto contemplado pelo Prêmio Aniceto Matti 2018 em parceria
com a Secretaria de Cultura de Maringá, (Semuc). O
produtor Erick Perez Ortuno conta que documentário traz entrevistas e relata
as motivações e contexto
que forçaram quatro refugiados e migrantes internacionais que deixaram o
seu país e reconstruir suas

vidas em Maringá.
“O nosso objetivo com o
documentário é fazer com
que as pessoas entendam o
porquê de muitos imigrantes virem para Maringá;
porque eles querem encontrar algo melhor para a
vida. Muitos deles vieram
de países que têm conflitos,
guerras ou que a estrutura
é precária, então, o objetivo
de chegar ao Brasil é de encontrar uma vida melhor”,
conta.
Em um vídeo de 23 minutos, quatro refugiados relatam as necessidades de sair
do país de origem e reconstruir a vida em terras maringaenses. No documentário, é possível encontrar
um misto de sentimentos,
como medo, esperança,
saudade, não sendo fácil,
Ortuno afirma que muitas
pessoas não entendem,
não sabem, ou não querem
compreender o que é ser
arrancado contra a vonta-

de do país que vivia.
“Queremos mostrar para
as pessoas que assistirem
ao documentário que são
histórias muito interessantes e que as pessoas devem
entender e conhecer”, diz.
O Instituto Sendas é uma
associação sem fins lucrativos que trabalha no atendimento de migrantes internacionais e solicitantes
de refúgio. O Sendas busca
por meio da ação cultural,
entre outras áreas de atuação, empoderar os migrantes a explorar e compartilhar sua cultura de origem
como forma de construir
pontos com a cultura local.
O Sendas além de possuir
um canal no Youtube para compartilhar suas ações
culturais e humanitárias
de forma online, também
conta com uma pequena
galeria de arte onde habitualmente apresenta trabalhos de artistas migrantes
de outros países.
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(símbolo)
Âmago

Editores
(abrev.)
3,1416
(Mat.)

Escolhe,
entre
várias alternativas
2a nota
musical
"Teclar",
em chats

Indivíduo
como o
mochileiro

Romeu
Tuma,
político
paulista

Hastes do
moinho
Bem-(?):
conforto

Bulbo que
afasta
vampiros
(Folcl.)

"(?) É
Carioca",
clássico
da MPB
Apelido de
"Cristina"
Barco de
marinas

Formato da madeira
extraída de florestas
Estado
Isolado
associado
ao trânsito
nas
grandes
cidades

Formato
do palito
Gálio
(símbolo)
Base do
nori, que
envolve o
sushi
Santo (?),
cálice de
origem
lendária

3/log — mad. 4/part — tora. 5/first — seara. 10/ergometria — menosprezo.
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Solução

by Astrocenter

Áries (21/3 a 20/4)

Libra (23/9 a 22/10)

Poderá confiar no seu corpo e
no seu mental. Será uma boa
semana para evoluir: não hesite
em se impor na sociedade.
A Lua Nova no seu signo, Marte
e Júpiter motivá-lo/a-ão. Poderá
até mesmo ter vontade de unirse com a sua cara-metade para
toda a vida. Solteiro/a, esteja
atento/a!

Poderá assinar novos contratos
que serão benéficos para si. Não
hesite em trabalhar em equipa!
A Lua Nova no signo de Carneiro
apoiada por Vénus, Marte e
Júpiter estarão na vertente
do seu relacionamento. Ouse
declarar os seus sentimentos à
pessoa que gosta, a sua relação
o/a alegra!

Touro (21/4 a 20/5)

Escorpião (23/10 a 21/11)

Júpiter dar-lhe-á
um empurrãozinho
financeiramente. Merece, por
isso continue a usufruir da sua
expansão!
Começará a sua semana um
pouco rabugento/a. Logo,
Vénus visitar-lhe-á e desfrutará
de momentos de carinho e de
felicidade por todos os lados.

Enfrentará qualquer obstáculo.
Dispõe das ferramentas certas
para recuar e avançar, apesar
das adversidades. Acredite em si
próprio/a!
Dar-se-á maravilhosamente bem
com os seus filhos, mas certas
responsabilidades que pesarão
sobre si. Vénus enviar-lhe-ão boas
ondas de bem-estar.

Gêmeos (21/5 a 20/6)

Sagitário (22/11 a 21/12)

Estará em plena forma e o seu
moral estará ao máximo. A sua
vivacidade mental honrá-lo/a-á.
Aproveite essa oportunidade para
passar concursos e entrevistas de
emprego. Não hesite!
A Lua Nova de Segunda-feira fálo/a-á colocar os seus amigos em
primeiro lugar. Partilhe momentos
e projetos, não se decepcionará.

Marte e Júpiter recompensálo/a-ão: obterá bons resultados.
Portanto, aproveite este período
de sucesso para semear o máximo
que puder.
A Lua Nova no signo de Carneiro
promete-lhe um novo começo
emocional nos dias vindouros.
Ou aproximar-se-á ou conhecerá
alguém especial. Esteja atento/a!

Câncer (21/6 a 21/7)

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Continuará a sentir-se
sobrecarregado/a com as missões
que lhe foram atribuídas e estará
desmotivado/a. Use o seu talento
artístico ou criativo para mudar
as suas ideias! Vênus no signo de
Touro aquecerá o seu coração. A
sua família, os seus amigos ou até
mesmo a sua cara-metade farão de
tudo para aliviar o seu cotidiano.

ma oportunidade profissional ou
financeira estará ao seu alcance.
Trabalhe com mais afinco para
que isso aconteça.
Vénus ingressará no signo de
Touro e permanecerá ai por várias
semanas. Será uma excelente
notícia para a sua vida emocional:
poderá realmente contar com a
estabilidade das suas relações.

Leão (22/7 a 22/8)

Aquário (21/1 a 19/2)

Empreenderá as coisas com
facilidade. Estará bastante
motivado/a!
A Lua Nova fá-lo/a-á vivenciar
momentos intensos de alegria
esta semana. Solteiro/a, a sua
vida poderá mudar. Seduz as
pessoas sem dificuldades, por
isso, permaneça natural.

Estará muito animado/a e
ouvirá todo o tipo de sugestões.
Interessar-se-á por tudo o que
lhe fará evoluir profissionalmente.
Se estiver à procura de um
emprego, reconhecerão as suas
competências. A Lua Nova leválo/a-á ao sétimo céu. Aproveite
estes dias de consagração para
realizar os seus desejos!

Virgem (23/8 a 22/9)

Peixes (20/2 a 20/3)

Terá algumas complicações
financeiras. Paciência, as
coisas mudarão brevemente,
seja prudente!
Cuidará da sua família, apesar
de que alguns membros não
lhe mostrarem nenhuma
gratidão. Felizmente, Vénus
mostrar-se-á grata e será
bondosa consigo.

Até quarta-feira, será bom nos
negócios, independentemente do
que esteja em jogo.
Aproveite esses dias.
A partir de quinta-feira, Vénus
dar-lhe-á novas possibilidades
sejam elas no amor ou na amizade.
Aproveite da sua paz interior.
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ASSOCIAÇÃO. O objetivo do documentário é fazer com que as pessoas
entendam o porquê de muitos imigrantes virem para Maringá. —FOTO: DIVULGAÇÃO
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Super das Letras Cleo Lobato
Especial Semana Monteiro Lobato
Dicas de Roberth agradece a parceria com o Mundo Geek Afro
Time e Instituto Monteiro Lobato, por poder ser a primeira coluna literária do Paraná a entrevistar a grande amiga da infância.
Comemorando o dia de Monteiro Lobato e o dia nacional do livro infantil em grande estilo para os leitores de O Maringá comemorarem e também professores, educadores e amigos literatos
levarem esta entrevista para sala de aula e poder compartilhar a
tradição com a inovação.
Sucessos!
Sou bisneta de Monteiro Lobato por parte de mãe, minha avó
Martha foi a filha mais velha de Lobato e sua esposa, Maria da
Pureza.
Aprendi a ler e a escrever muito cedo, minha mãe me conta que
eu escrevi minha primeira palavra aos 3 anos, escrevi BGO num
desenho para meus pais. Foi um sucesso!
Logo cedo minha mãe começou a me ler os livros de Lobato.
Toda noite ela me lia um pedaço…os meus favoritos foram Os
Doze Trabalhos de Hercules e depois maiorzinha eu mesma li
História do Mundo para Criança.
Não me lembro qual foi o primeiro livro que recebi de presente
pois minha casa e a casa dos meus avós eram cheias de livros.
Haviam estantes e mais estantes e caixas e mais caixas de livros.
Uma das minhas memórias mais antigas foi a de tentar escalar a
estante do nosso apartamento e ela cair sobre mim…tinha uns 4
anos... Fiquei soterrada de livros.
Um dos meus passatempos favoritos era entrar dentro do armário enorme da minha avó e ler as histórias em quadrinhos antigas
que ela tinha em caixotes. Meu favorito era um volume de charges do Belmonte. Ele foi um dos ilustradores de Lobato, mas foi
também um grande chargista e neste volume tinha charges a respeito da Segunda Guerra Mundial, Hitler e Mussolini. Mais tarde
acabei cursando faculdade de História na USP. Veja só como a
leitura de Lobato me influenciou.
(Confira a entrevista na íntegra no site O Maringá)

DICAS:

Abraço literário

Percebemos mais do que nunca que cuidar do meio ambiente é
também cuidar de nossas vidas e de quem amamos, e a Escola
Eximius (44 3025-5182) em Maringá teve uma excelente ideia
e aqui ilustra a nossa coluna com um abraço apertado repleto
de carinho e de verde esperança, parabéns e seja muito mais
educação que visa o próximo hoje mesmo!

Lenda viva

O grande escritor
Bastante ousado
Aventuras à mil
Tudo pra infância
Orgulhar o nosso Brasil

Livro: Histórias diversas de Monteiro Lobato - esse livro contém histórias escritas durante seu exílio na Argentina e tem
uma história que se chama a Violeta Orgulhosa onde uma violeta muito orgulhosa de sua cor recebe do Visconde uma lição
de tolerância e respeito.
Desenho: Fantasia , filme de Walt Disney
Filme: Xingu de Cao Hamburger que conta a história dos irmãos Villas Boas e de como foi o início da TransAmazônica
que levou a esse desmatamento que devemos hoje.
Família: a minha

Brilha no Dicas

Deixe a sua marca de sucesso brilhar aqui também, anuncie
no Dicas de Roberth, saiba mais detalhes em roberthfabris@
gmail.com

Roberth Fabris

Natureza: sempre
Brasil: saudades
Música: todas de Gilberto Gil e Caetano
Ator: o Eric de Cidade Invisível no momento.
Atriz: Fernanda Montenegro
Sonho: abraçar minha mãe
Monteiro Lobato: maior do que eu imaginava
Infância: leitura e solidão
Poder: corrompe
Quarentena: …santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós…

Partilha do bem

Doe produtos de higiene pessoal no Museu Esportivo de Maringá
e ajude quem mais precisa, fazer o bem contribui para a saúde do
corpo e da mente. Maiores informações: 443259-2020

Roberth Fabris é Mestre em Letras, escritor e crítico de cinema e artes. Siga o canal Dicas de Roberth no
Youtube. Contato: roberthfabris@gmail.com

Buscando a
espiritualidade
@mestre.almir.soares

44 99964-6883

Por Almir Soares

Palavras de poder para prosperar
Sejam bem vindos, amados buscadores da
luz, hoje nós iremos conversar sobre como
usar o poder da palavra para prosperar na
vida.“Como flores charmosas, com cores, mas sem odor, são as doces palavras
para aquele que não concorda com elas”-(Gautama-o Buda)
No texto da coluna anterior, nós vimos
como a palavra pode ser ruim se empregada negativamente, hoje veremos como usá-la positivamente e trazer benefícios para
tua vida.
Podemos usar nossas palavras para descrever sentimentos nobres como a bondade, o
amor, o agradecimento e a ternura, por isso
vou citar algumas regras para você seguir e
movimentar forças espirituais de prosperidade do universo, abençoando sua vida.
1- A primeira coisa que devemos aprender é a não perder nunca a oportunidade
de elogiar e engrandecer uma atitude louvável, que alguém fez, bem como a vitória
e o sucesso de outra pessoa. Quando você

elogia alguém, e parabeniza, demonstrando reconhecimento e humildade, você
atrai pela lei do retorno, circunstâncias
onde você também será elogiado por uma
vitória tua.
2- A segunda coisa é, parem de praguejar e xingar sob qualquer circunstância que
for, alguém ou uma situação em que você
esteja discordante. Quando fazemos isso,
atraímos até nós uma série de energias negativas, pela nossa baixa vibração. Infelizmente usando da riqueza linguística que
possuímos, as pessoas usam a palavra para
insultar, mentir, discriminar ou falsos testemunhos.
Ao fazer isso, nossa aura escurece, e deixamos de brilhar. Sejamos como o Sol, que
não espera recompensa, não espera lucros,
nem espera elogios. Simplesmente brilha!
Seja como o girassol: volte-se sempre na
direção do sol, deixando as sombras atrás
de você. Faça um esforço contínuo para ser
feliz e se dar bem nas suas tarefas. (Dennys

Carrere)
3- Faça afirmações positivas diárias, pelo menos 3x
ao dia, em voz audível, e com
firmeza, utilizando frases de
otimismo, força, vitória, fé,
e sucesso garantido, para
isso escolha um momento
livre de 5 minutos, sentado
ou em pé, imagine que uma
luz amarelo ouro te envolve
completamente e faça as seguintes afirmações em voz audível:
-“Eu sou filho (a) de Deus!
Invoco minha herança Divina de felicidade e aceito toda felicidade que o universo tem para me oferecer. Sou grato a Deus
por tudo que tenho e conquistei, e a partir de agora atrairei para mim, as bênçãos
Divinas da riqueza material e espiritual,
amém! Amen! Amen!
Amados irmãos, comecem a fazer essa
prática todos os dias, se possível 3x ao dia,e

você verá chuvas de bênçãos jorrar na tua
vida.
Espero de coração que eu consiga ajudá-los.
“Quando a alma está feliz, a prosperidade cresce, a saúde melhora, as amizades aumentam, enfim, o mundo fica de
bem com você! O mundo exterior reflete
o universo interior.”
(Mahatma Gandhi)
Um abraço fraterno.
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TERCEIRA FASE DA COPA DO BRASIL PODE TER CHOQUE ENTRE PARANAENSES

Com três representantes na terceira fase da Copa do Brasil, o Estado do Paraná pode ter confronto entre eles na etapa que
vai definir as oitavas de final da competição. Cianorte e Coritiba se classificaram vencendo seus compromissos na segunda
etapa do torneio, passando por Santa Cruz e Operário, respectivamente. Ambos estão no pote dois para o sorteio dos cruzamentos. Um deles, portanto, tem chances de cruzar com o Athletico-PR que está na condição de equipe pré-qualificado
por sua posição no Brasileirão de 2020 e ocupa o pote um.
RODRIGO ARAÚJO

CHAPEU
FEDERAÇÃO
PARANAENSE

CHAPEU
PARANAENSE

TJD-PR homologa e
Tip
p
Grêmio
Maringá S/S
p tem mais filiação
não

Tip
Maringá FC encara Paraná

O Tribunal de Justiça Desportiva do PaTexto
raná confirmou na última quinta-feira a
desfiliação do Grêmio Maringá S/S do
quadro de equipes da Federação Paranaense de Futebol. A medida tinha sido
tomada no mês passado pelo presidente da entidade, Hélio Pereira Cury, em
decisão corroborada pela Comissão de
Processo Disciplinar. O clube recorreu,
mas o pedido foi negado em votação
que resultou no placar de 5 a 4 pró FPF.
Fundado em 12 de novembro de 2002, o
Grêmio Maringá S/S tem como administrador judicial, David Marcelo Ferreira.
O motivo a cassação foi porque o clube, filiado na categoria profissional, não
disputou a competição promovida pela
entidade no ano passado, o Campeonato
Paranaense da Terceira Divisão Profissional, nem os torneios oficiais de base.

PARANAENSE
CLASSIFICAÇÃO

J

V

SG

1 FC Cascavel

5

4

4

2 Cianorte

4

3

4

3 Azuriz

5

2

3

4 Operário

4

2

1

5 Coritiba

3

2

1

6 Rio Branco

4

1

0

7 Londrina

4

0

0

8 Paraná Clube

2

1

1

9 Toledo

4

1

-3

10 Maringá FC

4

0

-4

11 Cascavel CR

5

0

-5

12 Athletico-PR

2

0

-2

Não estão contabilizados os pontos dos jogos de sábado
(17): Rio Branco x Cianorte e Athletico-PR x Operário.

3ª rodada
x

16h Coritiba

11h Paraná Clube

Bragantino
Novorizontino

20h Botafogo
20h Santos
22h Corinthians

22h15 São Bento

20h Bragantino

Madureira
Fluminense
Portuguesa

Domingo – 18/4
2ª rodada
x

Londrina

Toledo

Quarta-feira – 21/4
x

Maringá FC

PAULISTA
6ª rodada
Sábado - 17/4
x
x

Mirassol
Ferroviária

Domingo - 18/4
x
x
x

Palmeiras
Inter de Limeira
Ituano

Segunda-feira - 19/4
x
São Caetano
11ª rodada
x

Ponte Preta

CARIOCA – TAÇA GUANABARA
10ª rodada
Sábado - 17/4
x
Macaé
x
Botafogo
x
Flamengo

15h15 Bangu
15h15 Nova Iguaçu
18h30 – Boavista

Domingo - 18/4
x
x
x

Internacional
Barcelona-EQU
São Paulo
lamengo

Quarta-feira - 21/4
19h La Guaira
x
21h Universitario
x
21h Grêmio ou Del Valle
x

Atlético-MG
Palmeiras
Defensa y Justícia

19h Fluminense

Paraná Clube e Londrina
jogam na Vila Capanema

Donos da casa disputam terceira partida na competição pela qual apenas jogaram
na condição de visitantes Tubarão, pela segunda vez sob comando de Roberto
Fonseca, busca primeira vitória após série de quatro empates
Cláudio Viola

EM CASA.
Paranistas jogam
como mandantes
pela primeira vez
após empate e
vitória atuando em
campos rivais —FOTO:

violaomaringa@.com.br

Paraná Clube e Londrina se
enfrentam neste domingo,
às 11h, no Estádio Durival
de Britto, na Vila Capanema, em partida que completa a segunda rodada do
Campeonato Paranaense. O
duelo foi adiado por conta
da interdição de estádios na
capital do Estado por período de um mês. A prática de
esportes foi liberada apenas
para este final de semana
quando foram agendados
jogos, além deste, para a
Arena da Baixada e Estádio
Couro Pereira.
O Paraná vai entrar em
campo pela terceira vez. Antes, na estreia, o time perdeu
para o FC Cascavel, por 1 a
0, e venceu o Toledo, por 0
a 2, os dois jogos disputados
no oeste.
No caso do Londrina a busca é pela primeira vitória. O
Alviceleste empatou as quatro partidas que disputou
até agora. Três delas como
mandante diante de Maringá
FC (1 a 1), Cianorte (3 a 3) e
Azuriz (1 a 1) e uma, contra o
Rio Branco, no campo adver-

CARLOS CHIOSSI / MF

sário (1 a 1). A equipe terá o
técnico Roberto Fonseca no
comando pela segunda vez.
Ele substituiu Silvinho a partir das três partidas iniciais.
A novidade deve ser o atacante Safira. Recuperado de
dengue ele participou das atividades ao longo da semana
e pode começar jogando. O
time provável é com Dalton;

Luan, Marcondes, Lucas Costa e Felipe; Marcel, Matheus
Bianqui, Marcelo Freitas e
Adenilson; Douglas Santos
(Safira) e Jonatas Belusso.
No Paraná Clube o técnico
Maurílio em dúvidas em relação à formação titular. O
elenco voltou aos treinos no
início da semana por conta
da proibição de atividades

ALTO DA GLÓRIA

River Plate

esportivas na região metropolitana de Curitiba. O meia-atacante Maxi Rodrigues,
principal reforço do time para a temporada, deve fazer
sua estreia. Uma provável
equipe titular é com Renan;
Jaílson, Anderson Salles, Jeferson e Christiano; Mazinho,
Ramires, Juninho e Thiago
Alves; Gustavinho e Da Silva.

TRIO-DE-FERRO

Coritiba e Toledo se enfrentam no
Estádio Couto Pereira às 16h
DIVULGAÇÃO / CORITIBA FC

Volta Redonda
Resende
Vasco

COPA LIBERTADORES
Fase de grupos
Jogos de brasileiros
1ª rodada
Terça-feira - 20/4
19h15Always Ready
x
19h15 Santos
x
21h30 Sporting Cristal
x
21h3 Vélez Sarsﬁeld
x

Quinta-feira - 22/4
x

24, da mesma posição, e o atacante Robertinho,
de 21, dependem apenas de regularização no
BID da CBF. Paulinho fez parte da equipe no
ano passado na campanha que levou o MFC ao
acesso. O jogador estava atuando pelo Treze da
Paraíba em 2021.

Renato Gaúcho não suportou a presTexto
são por não ter conseguido vaga para
o Grêmio na fase de grupos da Copa
Libertadores da América e foi demitido no início da semana. O posto do
polêmico treinador deve ser ocupado por outro gaúcho. Tiago Nunes,
que teve passagens por Athletico-PR e Corinthians, deve assumir a
condição. A diretoria gremista evita
comentar o andamento das negociações, mas a posição do clube é de que
um anúncio sobre o acerto ocorrerá
nos próximos dias. O treinador tem
planos de trabalhar no exterior, mas
vê com bons olhos o projeto de voltar
a atuar no Grêmio onde já trabalhou
em categorias de base.

CAMPEONATO PARANAENSE

CAMPEONATOS

11h Paraná Clube

Tiago Nunes é favorito
Tip
p
para
ocupar cargo que
p de Renato Gaúcho
foi

Texto
Clube,
quarta-feira, na
Vila Capanema

Será nesta quarta-feira, às 11h, no Estádio
Durival de Britto, em Curitiba, o quinto
compromisso do Maringá FC no Estadual
2021. Diante do Paraná Clube, o Tricolor vai
em busca da primeira vitória na competição.
A partida vale pela terceira rodada da
competição que tem diversos jogos adiados
por conta da pandemia de Coronavírus que
vetou a utilização de estádios na maioria dos
municípios paranaenses. Com quatro jogos
realizados, o time do técnico de Jorge Castilho
conquistou dois empate e foi duas vezes
derrotado. Ele já deve ter à disposição os três
reforços contratados ao longo da semana. O
lateral direito Gedeilson, de 28 anos, Paulinho,

CHAPEU
IMORTAL

Coritiba e Toledo jogam neste domingo, às 16h, no Estádio Couto Pereira. O confronto fecha
a terceira rodada do Campeonato Paranaense e é o primeiro da temporada no estádio do
Alviverde. O espaço esteve interditado desde o último dia 9 de maço por conta de medidas
municipais para conter a pandemia do Coronavírus. O Coxa realizou até agora três partidas,
com dua vitórias e uma derrota. Os dois triunfos foram diante do Maringá FC, por 1 a 0, e
contra o Cascavel CR, por 2 a 1. Frente ao Operário, em Ponta Grossa, derrota pelo placar
mínimo. A equipe do técnico Gustavo Morínigo é a sexta colocada na classificação. Para enfrentar o time do oeste as dúvidas são o meia Luiz Henrique e o meia-atacante Rafinha, que
dependem de avaliação médica. O Toledo tem 3 pontos ganhos em quatro jogos realizados.
Venceu o Cascavel CR e foi abatido por Paraná Clube, Cianorte e Rio Branco de Paranaguá.

Grandes
paulistas têm
compromissos
noturnos contra
times do interior
Três dos chamados ‘grandes’ do
Campeonato Paulista estarão em
ação neste domingo. Todas as partidas agendadas para o período
da noite, obedecendo protocolo
visando conter a proliferação do
Coronavírus. Dois deles devem
acionar seus reservas, já que têm
compromissos pela Copa Libertadores no início da semana. O
Palmeiras, que visita o Botafogo,
em Ribeirão Preto, vai jogar como
vistante, no Peru, diante do Universitário, na quarta-feira. Um dia
antes, o Santos recebe o Barcelona
do Equador, no mesmo local onde
seus ‘alternativos devem enfrentar a Inter de Limeira. As duas
partidas agendadas para às 20h.
O Corinthians, que tem além do
regional tem apenas a terceira fase
da Copa do Brasil, joga em Itaquera, contra o Ituano. As partidas
fazem parte da sexta rodada. O
compromisso do São Paulo será na
próxima sexta-feira diante do Santo André, no Estádio Morumbi.
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PIONEIRISMO

Indústria de Barbantes leva o nome e
a qualidade de Cianorte para o Brasil
Em seu Jubileu de Prata, a Barbantes Cianorte reafirma seu compromisso com a qualidade, sustentabilidade e papel social
FOTOS: LUIZ DE CARVALHO

Luiz de Carvalho

carvalho@omaringa.com.br

A empresa Barbantes Cianorte comemora em 2021
seu Jubileu de Prata com
aumento nas vendas mesmo
com a pandemia da covid-19.
Para seu fundador, João de
Deus Santana, o João do
Barbante, são 25 anos levando o nome de Cianorte para
vários Estados brasileiros
com mais de 300 itens, uma
variedade de cores e espessuras, tudo com a qualidade
que faz da empresa a fabricante de um dos melhores
barbantes do Brasil.
Fazendo valer o slogan “A
nossa diferença é a qualidade”, a empresa que nasceu
com uma pequena máquina
para tecer barbante, hoje conta com o que existe de mais
moderno no mundo para esse tipo de indústria. “Esta máquina aqui”, aponta o empresário João do Barbante, tem
apenas cinco exemplares no
Brasil. Dois deles estão aqui
na Barbantes Cianorte”.
Em plena pandemia de covid-19, a empresa continuou
investindo em equipamentos e estrutura de transporte. “Temos uma capacidade
instalada para a produção de
até 80 toneladas por mês e,
com a boa aceitação de nossos produtos no mercado, a
produção está sempre sendo
ampliada”, explica.
Pioneirismo
Por décadas, desde as geadas
de 1975 que dizimaram a cafeicultura do Paraná, a economia e geração de renda em
Cianorte foram baseadas na
indústria da confecção, sendo
a cidade um dos maiores pólos de moda do Brasil. Porém,
os resíduos da indústria têxtil
sempre foram um problema
para o meio ambiente, obrigando as indústrias do setor a
investir na queima dos restos
da costura.
Este problema foi equacionado por João Santana
logo no início de sua empresa, quando experimentou a
transformação dos restos da
confecção em matéria-prima

MAIOR DO BRASIL. A Barbantes Cianorte fabrica o maior
rolo de barbantes do Brasil. O ﬁo alcança 12 quilômetros
de comprimento
para a fabricação de barbantes. Foram muitas experiências até achar o jeito certo
de desmanchar os retalhos,
criando uma pluma semelhante à do algodão, que é
tecida em fios resistentes para a fabricação de barbantes
fortes e macios.
A técnica usada por Santana hoje é posta em prática por
indústrias de barbantes de to-

do o Brasil. “Essa reciclagem
tem evitado nos últimos anos
que milhões de toneladas de
restos da confecção tenham
destinação incorreta. Transformando esses restos em
barbantes, evitamos danos
ao meio ambiente e geramos
renda. Este é um exemplo de
sustentabilidade que começou em Cianorte e ganhou o
Brasil”, explica o empresário.

Trabalho social
A indústria Barbantes Cianorte promove cursos de barbantaria em todo o Paraná e
mesmo em outros Estados,
chegando a até 500 pessoas
em um curso, onde aprende-se a confeccionar tapetes,
passadeiras, trilhos de mesa,
jogos de banheiro, capas de
liquidificadores e muitos outros produtos artesanais.

Longe de casa, sapatos rasgados e
um cobertor para começar a vida
João tinha 17 anos quando fez
o caminho inverso de seu pai.
Enquanto o pai, baiano, migrou para o Sul no final dos
anos 1940 fugindo da seca e
das dificuldades do Nordeste,
aceitando derrubar matas para o surgimento de fazendas
e cidades, João foi para São
Paulo no maior êxodo rural
da história do Brasil, após as
geadas de 1975 dizimarem os
cafezais que eram a base da
economia do Estado, obrigando milhões de trabalhadores rurais a se adaptar à
vida nas cidades, geralmente
sem profissão definida.
“Saí de casa sem saber nada da vida na cidade grande”,
conta hoje João Santana, lembrando que aquele momento
foi uma ruptura em sua vida e
que talvez ele jamais chegaria
onde chegou se não tivesse
que meter a cara no mundo à
procura de trabalho, aprendendo a viver às duras penas.
“Eu tinha 17 anos e cheguei
a Santo André, em São Paulo,
com sapatos rasgados, poucas peças de roupas e uma
coberta que minha mãe colocou na mala.
O garoto da roça fez de tudo na cidade grande, mas viu
o esforço compensar quando deixou de ser empregado
para ter seu próprio comér-

cio. Foram anos de labuta,
ganhou dinheiro e acabou
voltando ao Paraná, desta
vez fixando-se em Cianorte.
Trabalhou muito, virou vendedor e acabou percorrendo
boa parte do Brasil vendendo
barbantes para uma empresa
do Estado de São Paulo.
Já tinha 37 anos de idade
quando decidiu entrar em
mais uma aventura: mesmo

sem dinheiro, comprou uma
pequena máquina e começou ele, a mulher e os filhos
a fabricar barbantes. Sua
experiência em vendas facilitou a colocação do produto
no mercado e assim João de
Deus Santana passou a ser
conhecido como João do
Barbante.
A partir daí, o trabalho,
o empenho e estratégias de

mercado trouxeram a família até o estágio atual, onde
o barbante antes feito só pela família ganhou conceito
como um dos melhores do
Brasil.
Mas, João não sossega e já
ensaia uma nova aventura.
Tem algo a ver com Conexão,
a mais importante conexão.
Mas isso é assunto para os
próximos capítulos.

A empresa leva seus produtos também para diversas
entidades e mesmo unidades
prisionais. O proprietário,
João do Barbante, baseia-se
em estudos científicos que
mostram que os trabalhos
manuais têm grande influência no bem-estar emocional
das pessoas, acalmando-as e
melhorando o foco, a criatividade, a busca pela perfeição e

o aprimoramento das habilidades manuais.
O empresário faz questão
de deixar claro que os cones
de barbantes doados em cadeias, entidades assistenciais
e associações de artesãos são
de primeira qualidade. “O
produto que doamos a essas
instituições é mesmo que vai
para as lojas de materiais para artesanato”, diz.

O trabalho como princípio,
a qualidade como meta
Um dos orgulhos de João de
Deus Santana, o João do Barbante, é sacar sua carteira de
couro e pinçar lá de dentro
uma antiga foto em preto e
branco, já puída de tanto ser
mostrada, em que aparece
um menino pequeno com
um fardo de jornais debaixo
do braço. É o próprio João
com menos de 10 anos fazendo entrega de exemplares do
jornal Folha do Norte do Paraná, de Maringá, nas ruas
de Munhoz de Melo na década de 1960.
Quando alguém se admira
de ver um piazinho tão pequeno trabalhando, ele conta
que com 5 anos já ajudava na
catação de mamona, limpava
troncos de pés de café, levava
marmita na roça e ajudava a
alimentar a criação.
Trabalho para João não é
novidade. Ao longo de seus
63 anos foi de bóia-fria nos
cafezais. Algodoais, canaviais de Munhoz de Melo,
São Tomé e outras regiões
a próspero empresário em
Cianorte sempre com o mesmo empenho. Quem visitar
a indústria Barbantes Cianorte, às margens da BR323, em Cianorte, não pense
que vai encontrar um típico
industrial em uma sala suntuosa. A sala de João é tão
simples quanto às demais do
mesmo prédio, tem sempre

um cacho de banana sobre
algum armário, maduras e
cheirosas, e possivelmente
também esteja no ambiente
uns dois ou três dos 11 cachorros, de raças e tamanhos diversos, que o empresário trata tão bem quanto
trata seus amigos.
Diferente dos empresários sedentários que se
aboletam atrás de suntuosas escrivaninhas, João do
Barbante está o tempo todo
circulando, vai de sala em
sala perguntando ou instruindo, entra na oficina,
carrega caixas, verifica a
qualidade dos rolos de barbante que ficam prontos
minuto a minuto exibindo
cores vivas e variadas.
“A pessoa pode ter suas
filosofias, professar essa ou
aquela religião, ser deste
ou daquele partido político,
torcer para o time que quiser, mas o que vai defini-la
é o trabalho. O trabalho dá
dignidade e a qualidade do
trabalho da também a honra, o respeito”, diz o irriquieto empresário, para quem
trabalho não é novidade. O
homem que já trabalhava
aos 5 anos, nem pensa em
parar aos 63. Ao contrário,
busca nova Conexão. Mas,
Conexão é assunto para os
próximos capítulos da vida
de João.
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Prefeitura realiza obra
nas rampas da reciclagem
A Prefeitura de Iguaraçu está realizando uma obra de
readequação nas rampas de transbordo de resíduos
sólidos na reciclagem da cidade. As estações de
transbordo são estadas de transferência intermediárias
de resíduos coletados no município, criados em função
de concebível distância entre a área de coleta e o lugar de
destinação final.
FOTO: BEL CASTRO

Samara Lorena Estevao Souza “trintou” no último
domingo (4). Ela é atendente da Farmácia Capelasso.
FOTO: ARQUIVO PESSOAL

A secretária administrativa da prefeitura Carla Susana
Sanches Cella aniversariou no dia 31 de março. Ela
completou 29 anos.
FOTO: ARQUIVO PESSOAL

O conselheiro
tutelar
Roberto
Mauro
Cardoso
aniversariou
no dia 12
de março,
oportunidade
que recebeu
os parabéns
dos familiares
e amigos.

Ailton Frazo
Barbosa fez
aniversário
no dia 30 de
março. Ele é
secretário da
fazenda da
prefeitura.

Secretaria de Obras providencia
cercamento de fossas em escola
A Prefeitura de Iguaraçu por meio da secretaria de obras
realizou o cercamento da fossa na escola municipal, vindo
de um pedido solicitado pela secretaria de educação. O
cercamento nos CMEIs já está sendo providenciado. O
prefeito Eliseu Costa e o presidente da câmara Anderson
Viana visitaram as escolas.

MARINGÁ
A RESPONSABILIDADE de todos
pode salvar muitas vidas.
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IMÓVEIS

VEÍCULOS

EMPREGO

SERVIÇOS

DIVERSOS

Ajudante Geral / Solda
- Ensino fundamental e/
ou médio / Experiência na
função / Desejável ter trabalhado com solda mig e/
ou elétrica.
Analista de Custos - Ensino Superior em Ciências
Contábeis/
Administração/ Economia e/ou áreas
afins/ Experiência na função/ Desejável ter atuado
em empresas do segmento do Agronegócio/ Excel
Avançado.
Analista Contábil /
Contador(a) - Ensino Superior em Ciências Contábeis/ CRC Ativo/ Experiência na função/ Legislação
atualizada/ Desejável ter
trabalhado em escritório
contábil.
Analista Fiscal - Ensino Superior em Contabilidade/
Desejável
Pós-Graduação/ Experiência na função/ Excel
avançado/ Conhecimento sistema Questor e/ou
Domínio/ Empresa em
Maringá.
Analista Fiscal (Escritório) - Domínio em Planilhas em Excel / Experiência com empresas do
ramo de Industria, Comercio Varejista / Desejável
Experiência com o Sistema Questor.
Analista de Estoque P/
Multinacional - Ensino
Superior Completo em
Administração, Engenharia de Produção e Logística/ Experiência na função/
Pacote O ce avançado e
Power BI.
Analista da Qualidade
P/ Multinacional - Ensino Superior em Química,
Bioquímica, Farmácia, Engenharia Química, Biologia ou áreas afins/ Conhecimento em laboratório/
Inglês intermediário/ Disponibilidade para residir
e trabalhar em São Pedro
do Ivaí/PR/ Disponibilidade para trabalhar em escala 5x1 com troca de horário a cada 06 meses.
Engenheiro uímico Ensino Superior completo
em Engenharia Química /
Experiência na função e
no segmento de tratamento de água / Conhecimento em tratamento
de Águas e de Sistemas
de Resfriamento (Torre)
/ Geração de Vapor (Caldeira) / Cloração de Água
potável / Desenvolvimento de Produtos para o
tratamento / Análises
Físico-Químicas e Microbiológicas.

Administrativo PNE Ensino médio completo /
Desejável experiência na
área.
Analista de Marketing
P/ Multinacional - Ensino Superior Completo
em Marketing e/ou áreas
afins/ Experiência na função/ Necessário Inglês
Avançado/ Espanhol Intermediário.
Assistente Administrativo - Ensino médio completo / Experiência na função / Conhecimento em
informática e faturamento
/ Será um diferencial experiência com e-commerce.
Assistente Administrativo - Ensino medio completo / Experiência com
rotinas administrativas e
lançamentos de NF.
Assistente Administrativo Geral - Ensino médio e/ou ensino superior
/ Experiência na função /
Informática atualizada.
Assistente de Vendas
/ Insumos Agrícolas CNH AB / Ensino Médio
completo / Ter trabalhado com vendas e setor
de Agrícola será um diferencial.
Assistente / Analista
Contábil - Ensino Técnico
em Contabilidade e/ou Ensino Superior em Ciências
Contábeis/ Experiência na
função e em Escritório de
Contabilidade.
Auxiliar Administrativo
(Controles) - Ensino Médio e/ou Ensino Superior/
Experiência na função /
Informática atualizada /
Atuará com informações
e números, necessário habilidade com sistema.
Auxiliar Financeiro /
Administrativo - Ensino Médio e/ou Ensino
Superior / Experiência na
função / Habilidade em
sistemas.
Auxiliar de Manutenção Elétrica e Hidráulica - Experiência na função
/ CNH B.
Auxiliar de Produção
(Jd Oasis) - Ensino médio
completo / Necessário: experiência comprovada em
linha de produção.
Gerente de Loja - Ensino
médio completo / Experiência na função / CNH AB
/ Conhecimento em notas
fiscais, boletos, noção de
computador e sistema,
atendimento ao cliente e
gerenciar equipes.

Babá - Experiência função
de babá e/ou doméstica
(que tenha cuidado de
crianças). Disponibilidade
para horas extras caso
necessário.
Balconista (Padaria) Experiência na função de
balconista.
Consultor(a) Comercial
Interno
(Colch es) Conhecimento Pacote
O ce / Conhecimento
em mídias sociais / Necessário experiência na
função e no segmento.
Comprador (a) Jr P/ Indústria - Ensino Superior
Cursando e/ou Completo
/ Experiência na função
/ Excel Intermediário ou
Avançado / Informática
atualizada.
Comprador(a) (Matéria-prima) - Formação
Superior Completa /
Necessário experiência
em Compras de matérias-primas e embalagens / Excel Avançado
/ Inglês Intermediário/
Avançado.
Coordenador Loja - Ensino médio completo /
Experiência em liderança
de equipe / CNH / Desejável conhecimento na
área de alimentos e bebidas e cursos/treinamentos na área de gestão de
pessoas.
Encarregado (a) / Gerente de Marketing
- Ensino Superior Completo/ Experiência na
função/ Habilidade em
liderar equipe e executar tarefas/ Horário comercial de trabalho, necessário disponibilidade
de horas extras.
Eletricista Automotivo
(Caminh es) - Ensino
Médio Completo / Desejável prática em dirigir caminhão / Conhecimento
com tacográfico será um
diferencial.
Gerente Financeiro (Industria em Apucarana)
- Ensino superior completo (Desejável pós
graduação em finanças) / Experiência na
função / Conhecimento na área financeira e
bancaria.
Gerente de Loja (Segmento Móveis) - Ensino Médio e/ou Ensino
Superior/ Experiência na
função e em lojas varejo/
Necessária
experiência
SEGMENTO DECORAÇÃO
ou MÓVEIS ou CONSTRUÇÃO/ CNH B em dia.

Agência do Trabalhador de Maringá

PUBLICIDADE LEGAL

Av. João aulino Vieira ilho, 917
Central de Vagas

OS EDITAIS TAMBÉM ESTÃO DISPONÍVEIS NO SITE: WWW.OMARINGA.COM.BR

“TODAS AS VAGAS ABERTAS NA AGÊNCIA DO TRABALHADOR ESTÃO SUJEITAS A
ALTERA ES O CANCELAMENTOS SEM AVISO PR VIO .
As vagas podem ser consultadas de forma online através do site https://empregabrasil.
mte.gov.br/ ou pelo aplicativo Sine Fácil. A consulta também pode ser realizada de forma
presencial mediante prévio agendamento no site www2.maringa.pr.gov.br/site/.

Ocupação
Auxiliar de linha de produção – aprendiz
Soldador
Analista de desenvolvimento de sistemas
Técnico em instalação de sistemas ópticos
Auxiliar técnico de montagem
Enfermeiro
Pedreiro
Técnico de enfermagem
Costureira em geral
Motorista entregador
Azulejista
Torneiro cnc
Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados
Montador soldador
Servente de pedreiro
Técnico em manutenção de equipamentos de informática
Auxiliar de operação
Cozinheiro geral
Gerente comercial
Açougueiro desossador
Auxiliar de cozinha
Auxiliar de marceneiro
Avaliador de automóveis
Carpinteiro
Churrasqueiro
Garçom
Motorista carreteiro
Operador de grua
Operador de pá carregadeira
Operador de telemarketing ativo e receptivo
Técnico de desenvolvimento de sistemas (ti)
Técnico em segurança do trabalho
Vendedor pracista
Ajudante de eletricista
Auxiliar de escrituração fiscal
Auxiliar de faturamento
Auxiliar técnico de mecânica
Borracheiro
Chefe de depósito
Chefe de serviço de limpeza
Fiscal de prevenção de perdas
Mecânico de automóvel
Mecânico de empilhadeira
Mecânico de manutenção de caminhão a diesel
Mecânico de manutenção de máquina industrial
Mecânico montador
Operador de empilhadeira
Operador de laminação
Operador de máquina de encher colchões
Operador de telemarketing ativo
Pintor de automóveis
Projetista de móveis
Serralheiro
Técnico de planejamento e programação da manutenção
Técnico em manutenção de máquinas
Torneiro mecânico
Total de vagas
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Vagas
60
31
26
18
16
14
14
14
12
12
10
6
5
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Total de vagas PCD
Total geral

OPORTUNIDADE!
Salas comerciais na Av. Carneiro Leão.
Venha instalar a sua empresa no melhor prédio
comercial de Maringá!
Fone/WhatsApp:
(44) 99158-7377

OPORTUNIDADE PARA INVESTIMENTO!
Empreendimento comercial na planta.
Entrega em 2025.
Condições de pagamento facilitadas,
direto com a construtora.
Fone/WhatsApp:
(44) 99158-7377

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE MARINGÁ - FORO CENTRAL DE MARINGÁ
4ª VARA CÍVEL DE MARINGÁ - PROJUDI
Av. Pedro Taques, 294 - 1ª Sobreloja - Torre Norte - Atendimento ao público: das 12h às 18h Maringá/PR - CEP: 87.030-008 - Fone: (44) 3472-2304
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Cheque
R$3.782,69
AGO EMPREENDIMENTOS E DECORAÇÃO LTDA (CPF/CNPJ:
28.566.888/0001-43)
Réu(s):
A. L. PASQUAL LTDA (CPF/CNPJ: 26.524.581/0001-54)

Processo:
Classe Processual:
Assunto Principal:
Valor da Causa:
Autor(s):

DULCIEGI TERESINHA DELLA SANTA PASQUAL (CPF/CNPJ:
786.807.609-78)
EDITAL DE CITAÇÃO DE DULCIEGI TERESINHA
DELLA SANT PASQUAL
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
O Doutor Belchior Soares da Silva, MM. Juiz de Direito desta
Comarca de Maringá - Paraná, na forma de lei,
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele tiverem
conhecimento, que, perante este Juízo da 4ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de
Maringá-PR, tramitam os autos nº 0007841-13.2019.8.16.0017 de AÇÃO DE COBRANÇA, em
que figura como requerente AGO EMPREENDIMENTOS E DECORAÇÃO LTDA e requeridos
A. L. PASQUAL LTDA e DULCIEGI TERESINHA DELLA SANTA PASQUAL constando dos
autos que a requerida abaixo nominada encontra-se em lugar incerto e não sabido, o presente
edital, que será publicado na forma da lei e afixado em lugar de costume na sede deste Juízo, tem a
finalidade de proceder à CITAÇÃO de DULCIEGI TERESINHA DELLA SANTA
PASQUAL, para, no prazo de 15 (QUINZE) dias úteis, apresentar defesa, sob pena de revelia.
Fica, ainda, ciente de que não sendo contestada a ação, no prazo legal, presumir-se-ão aceitos
como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora. Fica advertida, por fim, que em caso de
revelia será nomeado curador especial. RESUMO DO PEDIDO INICIAL (fornecido pela parte
autora): “Trata-se de ação de ordinária de cobrança referente à compra e venda de acabamentos
para construção civil e cheques de nºs 000072, do Santander, no valor de R$ 910,00 (novecentos e
dez reais), vencido em 29.08.2018, 000073, do Santander, no valor de R$ 910,00 (novecentos e dez
reais), vencido em 29.09.2018, 000074, do Santander, no valor de R$ 910,00 (novecentos e dez
reais), vencido em 29.10.2018, e 000075, do Santander, no valor de R$ 910,00 (novecentos e dez
reais), vencido em 29.11.2018 (em anexo), todos de titularidade de DULCIEGI TERESINHA
DELLA SANTA, requerendo a condenação das Rés, de forma solidária, ao pagamento de R$
3.782,69 (três mil setecentos e oitenta e dois reais e sessenta e nove centavos), a serem acrescidos
de juros e correção monetária até o efetivo pagamento.” Para que chegue ao conhecimento de
todos e no futuro não possam alegar ignorância, passei o presente edital que será afixado em lugar
de costume e publicado na forma da lei. Dado e passado, nesta cidade de Maringá, Estado do
Paraná, em 22/03/2021. Eu, Amanda Cristina Pereira de Carvalho, Técnica Judiciária, o digitei por
ordem do MM. Juiz.

- assinado digitalmente BELCHIOR SOARES DA SILVA
Juiz de Direito
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EDITAIS DE CONVOCAÇÃO

Assembleia Regional Ordinária do Núcleo Sindical de Maringá

A Presidenta do Núcleo Sindical de Maringá, no uso de suas atribuições estatutárias,
convoca as/os Trabalhadoras/es em Educação Pública sindicalizadas/os, para
Assembleia Regional Ordinária, a realizar-se de forma virtual no dia 22/04/2021, através
de um link a ser encaminhado via Grupo de WhatsApp mais próximo a data. Às
18h30min em primeira convocação e às 19h em segunda convocação, com a seguinte
pauta:
Apresentação e aprovação dos Balanços Financeiros e Patrimonial e do
Relatório de Atividades Políticas e Sindicais 2019.

____________________________________
Maria Anunciata Albanez
Presidenta da APP Sindicato

Núcleo de Maringá

Assembleia Regional Extraordinária do Núcleo Sindical de Maringá

310

VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
Repositor
Assistente administrativo
Auxiliar de lavanderia
Empacotador
Ajudante de carga e descarga de mercadoria
Almoxarife
Analista de sistemas sênior
Auxiliar de faturamento
Auxiliar de linha de produção
Auxiliar de limpeza
Porteiro
Técnico de suporte de ti

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJD29 YDK8H 2V9GW 44GRB

“TODAS AS VAGAS ABERTAS NA AGÊNCIA DO
TRABALHADOR ESTÃO SUJEITAS A
ALTERAÇÕES OU CANCELAMENTOS
SEM AVISO PR VIO .
As vagas podem ser consultadas de forma online
através do site https://empregabrasil.mte.gov.br/
ou pelo aplicativo Sine Fácil. A consulta também
pode ser realizada de forma presencial mediante
prévio agendamento no
site www2.maringa.pr.gov.br/site/.

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJD29 YDK8H 2V9GW 44GRB
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A Presidenta do Núcleo Sindical de Maringá, no uso de suas atribuições estatutárias,
convoca as/os Trabalhadoras/es em Educação Pública sindicalizadas/os, para
Assembleia Regional extraordinária, a realizar-se de forma virtual no dia 22/04/2021,
logo após a Assembleia Regional Ordinária, com a seguinte pauta: Apresentação e
referendo dos cargos de recondução e substituição para recomposição da Diretoria
Regional; – Informes; – Outros assuntos.

____________________________________
Maria Anunciata Albanez
Presidenta da APP Sindicato

Núcleo de Maringá

RESIDENCIAL IBIRAPUERA
Venda. Apartamento 3 suítes. 94m². Novo.
Mobiliado e decorado.
Próximo à UEM. Rua Osvaldo Cruz.
Fone/WhatsApp: (44) 99158-7377

B 4 | Imobiliário
Especial

DOMINGO A SÁBADO

18/4/2021 aa24/4/2021
7/02/2021
13/02/2021

WHATSAPP
(44) 99180-6443 VENDAS

WHATSAPP
(44) 99158-0440 LOCAÇÃO

www.omaringa.com.br

Acesse nosso site: www.gcli.com.br
Avenida Carneiro Leão, 563 - Salas 1013 e 1014 - CENTRO EMPRESARIAL LE MONDE
APARTAMENTOS

R$ 217.000,00 - ED. Residencial
Lírios - JD MONTE CARLO

Apartamento com 3 dormitórios (3
quartos), 1 Sala de Jantar, 1 Sala de
TV, 1 Cozinha, 1 Área de Serviço, 1
BWC Social. Com 1 vaga VG. Apartamento semi mobiliado.

R$ 160.000,00 - ED. CONDOMINIO
SPAZIO MACERATTI - Localizado
na POLÍBIO FAGUNDES NEVES, R.
PION. - JD ALVORADA. Apto. com
2 Dormitórios (2 Quartos), 1 Sala
Estar, 1 Cozinha, 1 Área de Serviço,
1 BWC Social. Com 1 VG. Possui 55
m² de área total e 44 m² de área útil

R$ 2.200.000,00 - ED. TERRAÇO
IMPERIAL - Localizado na XV DE
NOVEMBRO, AV. - CENTRO
Apartamento com 4 dormitórios (1
Suíte Master, 1 suíte simples, 2 quartos), 1 sala 4 ambientes, 1 Cozinha
Planejada, 1 Área de Serviço Planejado, 1 BWC Suíte Master, 1 BWC Suíte.
Com 4 VG. 228 m² de área privativa.

R$ 480.000,00 - ED. IBIRAPUERA.
Apartamento com 3 Dormitórios (3
Suíte Simples). Com 2 vagas de garagens cobertas.

VENDAS

R$ 360.000,00 - ED. HORUS Apto nº 704. Localizado na RUA
LONDRINA - JD ACLIMAÇÃO
Apartamento com 2 dormitórios (1
Suíte Simples, 1 Quarto), 1 Cozinha,
1 BWC Social. Com 2 vagas VG.
Possui 63 m² de área total.

R$ 350.000,00 - ED. PONTAL. Localizado na RUA RUI BARBOSA Nº 640
Apartamento com 3 Dormitórios (1
Suíte Simples, 2 Quartos), 1 BWC
Social.

R$ 850.000,00 - ED. SOLAR DE
ALGARVES. LOCALIZADO NA
ROMEU PARDINI, R. PION. - PQ
DA GÁVEA.
Apto. com 3 Dormitórios (1 Suíte, 2
Quartos), 1 Sala de Jantar, 1 Sala de
TV, 1 Cozinha, 2 BWC Social. Com 3
VG. Possui 123 m² de área total

SOBRADOS

R$ 700.000,00 - SOBRADO,
LOCALIZADO NA CANTOR RAUL
SEIXAS, R. Nº 600 - JD IPANEMA.
Com 3 Dormitórios (1 Suíte, 2 Quartos), 1 Sala 1 Ambiente, 1 Hall, 1 Jardim de Inverno, 1 Salão, 2 Cozinha,
1 Cozinha Gourmet, 1 Lavanderia,
1 BWC Suíte, 2 BWC Social Com 1
VG. Com 200 m² de área construída
totalizando 200 m² de área total e
150 m² de área do terreno.

R$ 840.000,00 - SOBRADO LOCALIZADO NA VALPARAÍSO, R. Nº 510
- VILA MORANGUEIRINHA.
Com 3 dormitórios (1 Suíte Master
com sacada, 2 Quarto com sacada),
Com 2 vagas VG. Mobiliado. Com
240 m² de área construída totalizando 240 m² de área total e 262,5
m² de área do terreno.

Valor R$ 520.000,00 - Sobrado,
localizado na RUA WALTER
KARLOS STEINER - JD PARIS VI.
Com 3 Dormitórios (1 Suíte Simples,
2 Quartos), 1 Sala Estar, 1 Cozinha,
1 Lavanderia, 1 Despensa, 1 BWC
Suíte, 1 BWC Social Com 1 vaga de
garagem coberta. Com 1 VG. Com
141 m² de área construída totalizando 141 m² de área total e 150 m² de
área do terreno.

R$ 2.800.000,00 - Sobrado,
localizado na JOSÉ TEL, R. PION.
Nº 284 - JD GUAPORÉ
C/ 4 dorms (1 suíte com hidro, 1 suíte
com hidro c/ sacada, 1 suíte simples
c/ sacada, 1 suíte simples, 4 closet), 1
Sala Jantar c/ sacada, 1 Sala de TV c/
sacada, escritório, 1 sala estudo, Adega. C/ 4 vgs. C/ 750 m² de área construída de 750 m² de área total e 800
m² de área do terreno.

R$ 437.000,00 - ED. INFINITY CLUB
RESIDENCE - Localizado na RUA RUBENS SEBASTIÃO MARIN
Apartamento com 3 Dormitórios (1
Suíte Simples, 2 Quartos). Com 2
VG. E 79,99 m² de área privativa.

CASAS

SALAS COMERCIAIS
R$ 360.000,00 – Casa - localizado
na RUA LIRIO REAL - JD INDUSTRIAL. Com 4 Dormitórios (2 Suíte, 2
Quartos), 1 Sala 2 Ambientes, 2 BWC
Suíte, 2 BWC Social. Com 1 VG. Mobiliado. Com 195 m² de área construída totalizando 195 m² de área total e
300 m² de área do terreno.

R$ 170.000,00 - CASA LOCALIZADO
NO JD PORTO SEGURO. PAIÇANDU-PR.
Com 2 Dormitórios (2 Quartos), 1
Sala Estar, 1 Cozinha, 1 Copa, 1 Lavanderia, 1 BWC Social Com 1 VG.

R$ 350.000,00 - CASA LOCALIZADO
NA ARARA, R. - JD OLÍMPICO.
Com 3 Dormitórios (1 Suíte Simples, 2 Quartos), 1 Sala de TV, 1
Cozinha Planejada, 1 Área de Serviço, 1 Lavanderia, 1 BWC Suíte
Simples, 1 BWC Social Com 1 VG.
Mobiliado.

R$ 175.000,00 – CASA LOCALIZADO
NA RUA JULIA MANGANOTI - JD
PORTO SEGURO.
Com 2 Dormitórios (2 Quartos), 1
Sala Estar, 1 Cozinha, 1 Copa, 1 Lavanderia, 1 BWC Social Com 1 VG.

R$ 480.000,00 - CASA LOCALIZADO
NO JD MONTE REI.
Com 3 Dormitórios (1 Suíte, 2
Quartos), 1 Sala e Cozinha conjugada, 1 BWC Social. Com 1 VG.
Com 172 m² de área construída
totalizando 300 m²

R$ 790.000,00 - CASA LOCALIZADO
NO - JD PARIS. C/3 Dormitórios (1 Suíte Simples, 2 Quartos), 1 Sala Estar, 1
Cozinha, 1 BWC Social, 1 BWC Lavabo.
C/ 4 VG. Com 187,24 m² de área construída totalizando 187,24 m² de área
total e 223,88 m² de área do terreno.

R$ 265.000,00 - CASA GEMINADA,
LOCALIZADO NA CANTABRIA, R. JD MADRID. Com 3 Dormitórios (1
Suíte Simples, 2 Quartos), 1 Sala 2
Ambientes, 1 Cozinha, 1 BWC Social.
Com 100 m² de área construída totalizando 100 m² de área total e 150
m² de área do terreno.

Valor R$ 2.000.000,00 - SALAS COMERCIAIS no Condomínio Marquezini Trade Center, localizado na
NÉO A. MARTINS, R. Nº 2999 – CENTRO. Possui 2 elevadores sociais,
hall social, portaria, portão eletrônico. Com 25,86 m² de área total.

R$ 1.200.000,00 - SALAS COMERCIAIS no Condomínio Centro Empresarial Z8 - localizado na GASTÃO
VIDIGAL AV. Nº 684 - AEROPORTO,
Com 3 vagas de garagens cobertas.
Possui 3 elevadores sociais, hall social. Com 158,75 m² de área útil.

R$ 500.000,00 - SALAS COMERCIAIS
no Condomínio Centro Empresarial Evolution, localizado na AV.
HORÁCIO RACANELLO FILHO Nº
6170 - NOVO CENTRO. 3 Escritórios,
1 Sala de Recepção, 2 BWC Lavabo
Com 1 VG. Possui 4 elevadores sociais, portaria, portão eletrônico.
Com 154,96 m² de área total.

R$ 510.000,00 - SALAS COMERCIAIS
no Condomínio Centro Empresarial Z8 localizado na GASTÃO VIDIGAL AV. Nº 684 - AEROPORTO,
1 Escritório, 1 BWC Lavabo Com 2
VG. Possui 3 elevadores sociais, hall
social. Está no 9º andar Com 122,89
m² de área total

R$ 800,00 ED. Residencial Lírios - JD
MONTE CARLO. Apto. com 3 Dormitórios (3 Quartos), 1 Sala de Jantar, 1 Sala de TV, 1 Cozinha, 1 Área
de Serviço, 1 BWC Social. Com 1
VG. Apartamento semi mobiliado.
Cond. Aprox. R$ 300,00.

R$ 1.100,00 - ED. Vila Marin - ZONA
07. Apto. c/ 1 Dormitório (1 Quarto
com sacada), 1 Sala de TV, 1 Cozinha Americana, 1 BWC Social. Com
1 vaga de garagem coberta. Apartamento mobiliado. 28 m² de área
privativa.

R$ 175.000,00 - CASA LOCALIZADO
NA RUA JULIA MANGANOTI - JD
PORTO SEGURO.
Com 2 Dormitórios (2 Quartos), 1
Sala Estar, 1 Cozinha, 1 Copa, 1 Lavanderia, 1 BWC Social Com 1 VG.

TERRENOS

R$ 198.000,00 - Terreno localizado
na RUA CHARLES CARNIEL - JD AN
DRADE. Terreno. Área total de 500 m².

R$ 190.000,00 - Terreno localizado
no JD MUNÍQUE
Terreno. Área total de 300 m².

R$ 600.000,00 - Terreno localizado
na PETRONIO PORTELA, AV. - JD
ACLIMAÇÃO. Terreno Comercial.
Área total de 360 m². C/ 12 m largura
por 30 m de comprimento.

R$ 3.300.000,00 - Terreno na CARLOS C. BURIAN, R. PION. Nº 359 PQ
INDUSTRIAL. Terreno Comercial e
Industrial. C/6000 m². Com de 120 m
largura por 50 m de comprimento.

LOCAÇÃO

APARTAMENTOS

R$ 4.200,00 - ED. EDIFICIO NOEL ROSA
Apto. com 4 Dormitórios (1 Suíte com
Hidro com sacada, 2 Suíte Simples, 1
Quarto), 1 Cozinha Planejada, 1 Área
de Serviço, 1 BWC Lavabo. Com 4 VG.
Cond. Aprox.. R$ 1.200,00.

R$ 3.500,00 - ED. CONDOMINIO EDIFICIO ITAPUÃ. Apato com 3 Dormitórios (1 Suíte com Hidro, 2 Quartos),
1 Cozinha Planejada, 1 BWC Social.
Com 2 vagas de garagens cobertas.
Condomínio aproximado R$ 730,00.

R$ 2.900,00 - ED. TERRA BRASILIS.
Apartamento com 3 Dormitórios (3
Suíte Simples), 1 Sala 2 Ambientes,
1 Cozinha Planejada, 1 Área de Serviço Planejado, 1 BWC Suíte, 1 BWC
Social. Com 2 VG.

R$ 500,00 - ED. DALVA DE OLIVEIRA
- Apto nº 33. Localizado na JOÃO PERIN, R. PION. Nº 649 - CIDADE ALTA.
Apartamento está no 3 andar

LOJAS

SALAS COMERCIAIS
R$ 2.300,00 SALAS COMERCIAIS no
Condomínio LE MONDE CENTRO
EMPRESARIAL, localizado na CARNEIRO LEÃO, AV. Nº 563 - ZONA 01
Com 1 VG.

R$ 1.700,00. - SALAS EM EDIFÍCIOS
no Condomínio Centro Empresarial Z8, localizado na GASTÃO VIDIGAL, AV. Nº 684 - AEROPORTO
1 BWC Social Com 1 VG. Possui 3
elevadores sociais, hall social. Está
no 8º andar. Condomínio aproximado R$ 350,00.
R$ 1.750,00 - SALAS COMERCIAIS no
Condomínio Centro Empresarial
Z8, localizado na GASTÃO VIDIGAL,
AV. Nº 684 – AEROPORTO. Com 2
VG. Possui 3 elevadores sociais, hall
social. Está no 9º andar. Condomínio aproximado R$ 320,00.

R$ 2.200,00 - SALAS COMERCIAIS no
Condomínio LE MONDE CENTRO
EMPRESARIAL, localizado na CARNEIRO LEÃO, AV. Nº 563 - ZONA 01
Está no 16º andar. Condomínio
aproximado R$ 450,00.
R$ 2.800,00. - SALAS COMERCIAIS
no Condomínio LE MONDE CENTRO EMPRESARIAL, localizado na
CARNEIRO LEÃO, AV. Nº 563 - ZONA
01. 1 Escritório com sacada, 2 Copa,
2 BWC Lavabo.
R$ 1.900,00 - SALAS COMERCIAIS no
Condomínio LE MONDE CENTRO
EMPRESARIAL, localizado na CARNEIRO LEÃO, AV. Nº 563 - ZONA 01
Com 1 VG.

R$ 2.490,00 - SALAS COMERCIAIS
NO CONDOMÍNIO ED. NILO CAIRO, LOCALIZADO NA R NÉO ALVES
MARTINS Nº 3176 – CENTRO. 2 SALAS 1 AMBIENTE, 1 COZINHA PLANEJADA, 2 BWC SOCIAL COM 1 VG.

R$ 2.500,00. - SOBRELOJAS no Condomínio Ed. Torre de Horácio, localizado na AV. HORÁCIO RACANELLO FILHO Nº 5450 - NOVO CENTRO
2 Sala 1 Ambiente, 1 Cozinha, 3 BWC
Social. Com 165 m² de área útil.

R$ 2.500,00 - SALAS COMERCIAIS
NO CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL EVOLUTION, LOCALIZADO
NA AV. HORÁCIO RACANELLO FILHO Nº 6170 - NOVO CENTRO
3 Escritório, 1 Sala de Recepção, 2
BWC Lavabo. Com 1 VG. Está no 1º
andar Com 154,96 m² de área total

R$ 2.700,00 - SALAS COMERCIAIS no
Condomínio ED. JOSE BARAO, localizado na AV. BRASIL Nº 4148 - Z. 04,
Está no 18º andar. Condomínio
aproximado R$ 350,00.

R$ 8.000,00 - LOJAS no Condomínio
LE MONDE CENTRO EMPRESARIAL,
localizado na CARNEIRO LEÃO, AV.
Nº 563 - ZONA 01
1 Escritório com sacada, 2 Copa, 2
BWC Lavabo
R$ 3.900,00- LOJAS NO CONDOMÍNIO LE MONDE CENTRO EMPRESARIAL, LOCALIZADO NA CARNEIRO
LEÃO, AV. Nº 563 - ZONA 01
1 Escritório com sacada, 2 Copa, 2
BWC Lavabo
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44 99924-0404

Idade Nova
Na última terça, a médica
dermatologista Sineida
Berbert Ferreira festejou a
idade nova!!
Guilherme Gobbo, João
Leme e Gabi Andrade
comemoraram a idade
nova na quarta-feira!! Timtim!!

Parabéns

A linda Paula
Xavier Alves
Justus festejou
durante a semana
sua idade nova. A
comemoração foi
ao lado do marido
Jonatas Justus
Junior e dos filhos!!

Sexta-feira foi dia de
“parabéns pra você” para
Elseli Moreno, Cezar
Couto, Fabiana Camargo e
Fátima Bonetti! Tim-tim!!
Marco Meger, Elen Cristina
Santos e Valdete São
José brindaram ontem o
aniversário. Tim-tim!
Hoje, domingo, é dia de
“parabéns pra você” para
Talita Tavares e Claudio
Gavronski. Tim-tim!!

Nova empreitada

Gustavo Garcia assume um novo posto a partir de maio:
diretor executivo do Grupo Pinga Povo. O grupo, sem
perder sua cultura, vai trazer para Maringá, uma nova
opção de jornalismo (jornalismo CNN) com credibilidade
e opinião, com o melhor do esporte e entretenimento, a
partir de maio de 2021. Aguardem e sintonizem 91,5!

Ana Nerry, Katia Lopes
Oliveira e Isis Stocco
comemoram na terça,
véspera de feriado, a idade
nova. Tim-tim!!
E quarta-feira, feriado,
é dia de “parabéns pra
você” para Rosângela Perin
Meneguetti

Idade
Nova

CNN tem nova
liderança

Marco Dutra
festejou
durante a
semana seu
aniversário. Os
“parabéns pra
você” foram
muitos!!

Renata Afonso vai assumir o
cargo de CEO da CNN Brasil.
Renata foi responsável pelo
lançamento da TV TEM, afiliada
da Globo presente em 318
municípios do Estado de São
Paulo. Ela foi por 14 anos a
principal executiva da empresa
e também teve passagem pela
Band, Rede TV! e HBO.

Talk Show
Rosi Ortega comandou na
noite de segunda-feira, no seu
canal do Youtube, um incrível
Talk Show, com a presença
das incríveis mulheres Edna
Almodin, Natalie Borba, Eva
Simionato, Sonia Callegari,
Marcia Agostineti, Sonia
Tiemi, Jack Polsaque, Denise
Piva, Luiza Graciano e Simone
Azevedo Martins. Michelle, da
Ana Capri e Arezzo do Shopping
Catuaí deu dicas incríveis de
bolsas e sapatos. O Talk Show
foi transmitido pela Kandyani
Eventos e está rendendo elogios
até hoje! O décor ficou a cargo
da Flores e Delícias Decor.

Aniversário

O coiﬀeur João Leme festejou na quarta seu
aniversário. E no domingo, festejou ao lado da
família seu niver!! Parabéns lindo do meu core!

Lost City of D
Novidades para o longa Lost City of D em
desenvolvimento na Paramount Pictures.
Daniel Radcliffe será o vilão no longa The Lost
City of D, com Sandra Bullock e Channing
Tatum. Depois de anunciar Daniel Radcliffe
(da franquia Harry Potter), o longa terá uma
participação especial do ator Brad Pitt.
Conforme reporta o THR, a participação do
ator será um cameo, o que chamamos uma
breve aparição em um filme.
Pitt fez o filme Bullet Train para a Sony
Pictures e chamou Sandra Bullock para uma
participação. Agora Sandra Bullock faz o longa
na Paramount e chamou o ator para uma
participação no filme que ela grava para o
estúdio.
O projeto terá direção da dupla Adam &
Aaaron Nee. Dana Fox escreveu o roteiro
baseado em uma idéia de Seth Gordon. O
filme acompanha uma autora reclusa (Bullock)
que tinha certeza de que nada poderia ser
pior do que ficar presa em uma turnê de livro
com seu modelo de capa (Tatum). Até que
uma tentativa de sequestro leva os dois para
uma aventura na selva que provará que a vida
real pode ser muito mais estranha e romântica
do que qualquer uma de suas ficções. As
gravações devem começar na metade do ano
na República Dominicana.
*Rosi Ortega tem 20 anos de experiência com colunas
sociais. É apresentadora do programa Ver Mais, da
RICTV (Record)
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Interação Kids
@pamelamaria84

Pamela Maria Pam

pamelamaria@omaringa.com.br

Um brinde a beleza e a vida
Com o passar do tempo, tem se visto que está
cada vez mais difícil criar
pessoas boas e de bom
caráter. Pessoas que respeitem uns aos outros,
que olhem o lado do outro e que sejam sempre
complacentes com as
pessoas, a natureza e os
animais.
É comum hoje vermos
em notícias e em vídeos
que viralizam nas redes
sociais maus tratos aos
animais, ao ambiente e no
respeito das pessoas com
seu próximo.
E para mudar isso precisamos mudar em nós
mesmos a forma de ver a
vida, e tomar uma decisão
muito séria, a qual pode
parecer ser algo muito
simples, mas faz toda a
diferença, que é a de ser
FELIZ! Temos sim o poder
de escolher ser feliz mudando sempre o ângulo
de visão que temos nas
coisas e circunstâncias.
E como nosso futuro depende dos nossos pequenos, nada melhor do que
lhes ensinar e direcionar
a uma vida mais colorida

e feliz. Mostrar-lhes a beleza do dia e o quão abençoados somos por termos
mais um dia para aproveitar.
Se acordamos cedo demais, mostre aos pequenos que lindo o dia que
está nascendo, como a luz
do sol está banhando as
árvores e enfatizando a cor
das flores, como o passarinho que está voando es-

PEQUENO
CHEFINHO

tá feliz, como o canto dele
é majestoso, como este
canto faz parte da sinfonia
do dia e como suas cores
são diversificas, que cada
pássaro é um, assim como suas cores e seu canto. Como as nuvens criam
formas de animais e como
aquela árvore que se vê tão
frequentemente, mas não
reparada, tem o formato
de um algodão doce, como

as fores são únicas, cada
uma do seu jeito, como o
aroma delas nos traz sensações agradáveis, e como o tom de cada uma se
encaixa bem em todo um
quadrante.
Ao anoitecer, o céu nos
apresenta, simplesmente
dá um show de cores. Faça com que os pequenos
sintam a energia boa de
uma boa paisagem. E lhes
diga também o quanto devemos ser gratos pelo dia
que passamos. São coisas
pequenas, mas pense um
todo de faz de pequenas
coisas e pequenos detalhes.
Transformando a nossa
forma de ver a vida podemos transformar vidas, e
trazer para o nosso presente e futuro mais paz,
beleza e vida.
Aqui em casa, eu e minhas pequenas brindamos
a beleza e a vida. A nossa
escolha é ser Feliz. E assim,
também transformamos o
dia das pessoas que nos
cercam mais agradável.
Sinta a felicidade de apreciar as coisas boas que a
vida nos traz.

www.omaringa.com.br

Por Pamela Maria

SOCIAL
KIDS

ATIVIDADE DA SEMANA
Este é o pequeno Francisco Polidoro Mestri,
simplesmente estou sem palavras para
descrever tanta fofura. Seu maior hobby é
sufocar seu vovô Francisco Polidoro com muito
carinho, abraços e travessuras.

Docinho de leite em pó
É um clássico entre as crianças e faz realmente o maio
sucesso, tanto por ser muito simples de se preparar
quanto por ser realmente gostoso! Então bora lá
Ingredientes
1 xícara de leite em pó
½ xícara de leite condensado
3 colheres de sopa, de açúcar refinado
Passo a passo
Primeiro misture o leite em pó com o leite condensado até
criar uma massa homogênea, o açúcar é para dar o ponto
de enrolar, depois das bolinhas prontas você pode passar
tanto no leite em pó quanto no açúcar, eu pessoalmente
indico no leite em pó! Fica simplesmente fantástico!

MEU FILMINHO

Quente ou frio
Nesta semana vamos brincar de Caça ao Tesouro. É
uma brincadeira simples, mas que faz muito sucesso
com as crianças, estejam elas com qual idade for, inclusive tem diversos vídeos viralizando na internet com
adultos se divertindo e voltando a ser criança.
O pai, mãe ou responsável vai pegar uma surpresinha
para a criança, seja bala, pirulito, chocolate ou qualquer
outra coisa que a criança tenha interesse. O mesmo vai
esconder esta surpresinha em algum lugar da casa ou
quintal e instruir a criança a procurar com os comandos
de quente ou frio, quente quando estiver chegando
perto e frio para longe e que deve seguir o caminho contrário. Vá instruindo o pequeno até ele chegar perto da
recompensa, quanto mais perto mais quente vai ficando
e a hora que realmente encontrar grite “QUEIMOU!”.
Esta brincadeirinha é muito antiga e divertida! Portanto,
boa diversão!

MUSIQUINHA
Eu não posso deixar de indicar como nossa musiquinha “O senhor é o meu pastor- Crianças diante do
trono”, simplesmente uma musica linda, e que traz a
nossos pequenos os valores de Deus. O quão Deus é
maravilhoso em nossas vidas e como devemos confiar
nEle. O clip é maravilhoso, com uma ótima animação,
e eu já indico a vocês, procurem o dvd completo nas
redes sociais. Vocês vão se encantar e encantar aos
pequenos. É maravilhoso!

Desta vez estamos trazendo um verdadeiro clássico.
Filminho já muito conhecido, engraçado e que encanta
o coração de qualquer pessoa, seja criança ou adulto.
É um filminho para a família toda: “Beethoven - o filme”.
Gente, simplesmente não tem como não amar aquele
grandalhão com suas travessuras! Portanto, super indico
uma pipoquinha para acompanhar!!!

A pequena Emanuelly Guisso dos Santos, de 7
aninhos, vem nos abrilhantar esta semana com
todo seu charme de óculos escuros. Ela gota
muito é de passar seu tempo brincando com seus
animaizinhos, como pintinho, patinhos e cachorro.
Ama bonecas e um bom filminho. Beijos, princesa!

PARA COLORIR
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Amor por gatos

Karla Brunaldi

O persa
Ares
sempre
está por
perto

No coração de quem é apaixonado por
bichos, sempre cabe mais um
Andrea Tragueta nem se
lembra ao certo quando
foi que a paixão por gatos começou, por isso, ela
se arrisca a dizer que já
nasceu assim: encantada
pelos bichanos. Na casa
dos pais, ao longo da infância e adolescência, ela
teve três gatinhos, mas
depois, no tempo da faculdade, em que dividia
apartamento com outras
pessoas, optou por não
ter nenhum animalzinho
de estimação. “Sei que
nem todo mundo gosta, por isso, preferi evitar
qualquer desgaste, mas
sempre tive comigo a ideia
de que quando eu fosse
morar sozinha, a primeira
coisa que eu faria seria ter
um gato”, diz.
Dito e feito. Assim que
ela se instalou em um novo lar, foi correndo atrás
de um companheirinho.
“Fiz uma pesquisa na época para saber qual raça
de adaptaria melhor em
apartamento e optei pelo
persa que é dócil e tranquilo”, diz. Quando ela
bateu os olhos em um gatinho de pelagem cinza,

Janine Garbuggio

A foto foi feita poucos dias antes do Mel ficar doente

foi amor à primeira vista. “É
uma coisa meio sem explicação. Só quem tem bicho
entende. Depois que eu o
trouxe para casa, ele ficou
um tempo sem nome, até
que um dia eu estava deitada e ele veio perto de mim
e a inspiração chegou: seu
nome seria Mel”, conta.
Nos quase 13 anos que
o gatinho viveu, ele fez jus
ao nome que recebeu. “Ele

era um gato muito doce,
amável e brincalhão. Nossa sintonia era incrível.
Dormíamos juntos todas
as noites e eu o mimava
como se fosse meu primeiro filho. Foram muitas
histórias”, lembra. Mel partiu no fim de 2014, vítima
de um câncer no pulmão
que chegou de repente.
Depois que ele se foi, ficou
um enorme vazio.

ADOTE!

“Eu lembro que um pouco antes dele ficar doente
e morrer, ele queria ficar
muito perto de mim e em
cima dos trabalhos e na
última noite dele, ele mal
conseguia andar, mas subiu na cama e dormiu com
a cabecinha pertinho da
minha. Era muito amor.
Fiz o que pude para tentar
salvá-lo, mas ele acabou
morrendo depois de três
dias”, lamenta.
A ideia era viver o luto
e só pensar em ter outro
gatinho mais para frente,
mas o universo teve uma
ideia diferente: três semanas depois um conhecido
de uma amiga da Andrea
faleceu e ele tinha nove ga-

tos. “Essa minha amiga me
perguntou se eu não queria ficar com o Ares, que
também é um gato persa e
eu topei”, conta. E foi assim
que, há sete anos, a Andrea
ganhou um novo amor. “O
Ares é uma figura. É bonzinho, tranquilo, de bem
com a vida e qualquer pessoa que chega em casa pode fazer carinho nele. Ah, e
ele adora ar-condicionado.
Pode estar dormindo onde
for, se eu ligar o ar ele vem
correndo”, conta.
Há três anos, a família
aumentou. A Andrea queria uma companhia para o
Ares e adotou a Pretinha,
uma gatinha que foi resgatada por uma protetora

independente de animais.
Segundo ela, os dois se
dão muito bem. “Eles se
adoram. A Pretinha cuida
do Ares como se fosse um
filho. Chega a ser engraçado, às vezes ele entra num
quarto que eu sempre deixo a porta fechada, e ela
começa miar feito uma
louca para chamar minha
atenção para eu abrir para
ele sair”, conta. “Ter bicho
em casa é tudo de bom.
É um amor puro. Você sai
e quando volta, sabe que
eles estarão ali te esperando felizes pelo simples
fato de gostar da sua companhia. É demais. Eles só
querem amor e um pouco
de comida”, finaliza.

Cãoluna SociAU
Atenção!
@maltesa_shine
passando para
espalhar beleza,
alegria e muita
fofura pela
#PetNews. Linda
demais!

Belas, recatadas e sem lar
Cléo e Pretinha estão em busca de uma casa e de uma família. As duas mocinhas
são puro charme e elegância e estão doidas para distribuir amor para quem as
adotar. Cléo tem cerca de dez meses e foi abandonada perto do cãodomínio
mantido pelos voluntários do @projetovirapet. Ela estava bem magrinha e ainda
anda muito assustada pelo trauma de ter sido deixada para trás. A cachorrinha
é bem peludinha e deve ficar de porte pequeno. Ela foi encaminhada para uma
clínica veterinária onde receberá vacinas e será castrada. Já a Pretinha foi pega
da rua por impulso por uma família, mas eles não têm condições de ficar com ela,
por isso, estão em busca de um lar onde ela possa ser amada por toda a vida e
receber todos os cuidados que merece. Para conhecer essas fofuras, entre em
contato com o @projetovirapet usando o QRCode.

Bem-estar Animal resgata animais
vítimas de maus-tratos

@nescau.border,
mais conhecido como
Nescau Henrique,
é o mais novo
xodó do casal @
mauriciobrazil18 e @
aryadnealbuquerque.
Com três meses, essa
fofura já mostrou
que tem energia de
sobra para muitas
travessuras.

Mileny Melo – Prefeitura de Maringá

A Secretaria de Meio Ambiente e Bemestar Animal, em ação com a Polícia Civil,
resgatou dois cachorros da raça pitbull
vítimas de maus-tratos. Os animais foram
encaminhados para a Clínica do Bemestar Animal, onde recebem cuidados
veterinários e serão castrados.
O tutor dos animais será multado em
R$ 4 mil e terá 10 dias para entrar com
recurso. O secretário da Sema, Marco
Antônio de Azevedo reforça a importância
da denúncia para identificar situações
como essas e estimular a guarda
responsável.
“Maus-tratos é crime. As pessoas devem
fazer a denúncia pela ouvidoria online ou
156. A guarda responsável é obrigação do
cidadão quando adota um animal”, afirma.

Neste ano, a Secretaria de Meio
Ambiente e Bem-estar Animal
já realizou 11 autos de infração,
totalizando R$ 23 mil em multas.

Não basta ser pai e
mãe de pet, tem que
caprichar no álbum de
fotografias da família.
Olha só que linda a
@saop_dog com o papai
e a mamãe fazendo
pose para o click. Valeu
@flaviomantovani001 e
@thaligarcia_.
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Solte o gênio (tech) criativo em você!
A N&G foi buscar na fonte o segredo da evolução do mundo tecnológico:
programação (de berço) e um impulso monstro para o projeto do game acontecer
O que Stranger Things
e Detona Ralph têm em
comum? O gostinho da
curtição do fliperama
‘raiz’! Ser teen nos anos
1970 era passar horas
em disputas naquelas
maquininhas barulhentas que disparavam um
sonoro GAME OVER no
fim da experiência. Do
flipper ao game foi rápido, aliás, você sabia que
os games têm uma origem “garagem”, super de
nerd de faculdade, igual
o computador pessoal?
E também nos anos 80
veio o auge dos videogames caseiros, a “Era do
Atari 2600” e ia bem, até
o tombo de jogos ruins!
A reviravolta veio nos
anos 90 com a diversificação de plataformas
que transformou a indústria de games em
super profissionalizada
e multimilionária. “Nos
anos 80, uma pessoa
fazia um jogo sozinha,
agora temos equipes de
seiscentas pessoas trabalhando por cinco, seis
anos, em apenas um título. São times multidisciplinares desenvolvendo
roteiro, programação,
game design e muito
mais”, afirma o coordenador do curso de Jogos
Digitais da PUCPR, Bruno
Campagnolo.

Sentiu o arrepio?!

Só que curtir jogar não
faz de você um profissional de desenvolvimento
de games, pode rolar
uma carreira como “tester” ou “pro-player”. Desenvolver games é ‘pprt’,
tem que ter uma formação bem sólida para depois seguir seu coraçãozinho e se especializar
para voar na carreira. E
por que universidade?
Para simular o ecossistema da indústria, ué! Há
professores de áreas diversas, da programação

1ª Edição
Curitiba do
Global Game
Jam antes da
pandemia com
mais de 600
participantes

pura à arte pura, boa parte deles está no mercado
de games, inclusive.
O estudante experimenta, erra, testa, faz de
novo, então reunir diferentes perfis no mesmo
projeto faz muito sentido.
E tem a mentoria docente
que avalia o jogo e orienta
os alunos a publicar, ensinam até sobre propaganda e modelos de financiamento. “A universidade é
bem bacana porque aqui
tem o estudante e tem
o pessoal que já está no
mercado e vem em busca de mais experiência,
às vezes, numa área diferente, um artista, um
programador, os dois
vêm aprender. Tem a galera que vem para aprender como se colocar no
mercado também, que já
sabe o que quer. Aqui a
gente tem um corpo docente bem diversificado
com gente de artes, sonorização, programação
e game designer”, acrescenta Bruno.
A evolução do segmento, a complexidade
dos jogos e o nível de
expectativa do usuário
aumentaram a exigência
por profissionais de alto
nível. A galera que cuida
da narrativa do jogo, por

Hackathons jogos
criados do zero em 48
horas

#FICAADICA

“

É mais
importante
saber se você
não gosta de
desenvolver
um jogo, do
que se gosta

O que você
faz mesmo?

Bruno Campagnolo

Bruno Campagnolo é professor e coordenador do Curso
de Jogos Digitais da PUCPR. Tem experiência de mais de
15 anos em desenvolvimento de jogos e organiza a Global
Game Jam Curitiba, uma das maiores Game Jams do mundo

exemplo, tem que ir além
da história, pensar em jogabilidade, então os melhores especialistas são
aqueles com experiência
em narrativa transmídia.
A pessoa faz narrativa
para jogo, faz o mesmo

trabalho para parque de
diversão (legal, né?), cinema e outros canais.
Bruno antecipa um futuro em que a inteligência
artificial também vai contribuir nessa narrativa,
vamos esperar.

O cenário profissional de
games aqui na terrinha vai
bem, obrigada! A galera vem
se destacando e trabalhando de forma remota com
empresas internacionais,
aliás essa tendência já se
consolidou, mas nada te impede de empreender. A Wild
Life Estúdios, por exemplo,
é uma empresa brasileira
unicórnio que tem bastante
destaque no mundo.
Outra super tendência é
o metaverso. Não um jogo, mas uma estrutura de
compartilhamentos de ambiente, de recursos e tudo
mais. Bruno cita o Roblox,
muito popular com a criançada, principalmente abaixo de dez anos, como um
exemplo bacana. É uma
plataforma maior do que a
maior parte das empresas
de jogos tradicionais, cada
jogo é diferente do outro

Já pirou, né?
Agora vem
por a mão
da massa,
vem?
Game Jams são uma boa
para ver como tudo isso acontece na real. A
edição anual da Global
Game Jam Curitiba, um
evento mundial de imersão em programação
que acontece na PUCPR
há 12 anos, sempre em
janeiro. É um grande
hackathon gratuito em
que as pessoas passam
o fim de semana desenvolvendo jogos. Na
última edição presencial
foram 600 participantes
e 400 pessoas na edição
remota. Saiba mais em
http://www.ggjcwb.com/.
E aí leitor? Partiu
#ggjcwb2022

e permite o compartilhamento entre as pessoas. E
é acessível, não exige realidade virtual, roda até em
modelos mais antigos de
celular, no tablet, no computador. Então, investir na
criação de jogos e aplicativos para ambientes de
metaverso é uma direção
segura. Aposte também
em games de realidade
virtual porque os equipamentos devem ficar mais
acessíveis ou em telepresença, jogos com um
ambiente de interação,
porque é uma área que
precisa evoluir e tem um
mega potencial!
O NÚMERO

US$ 126,6
bilhões
faturamento da
indústria de Games
em 2020

Programação, maker e robótica também é pra gente pequena!
E para quem nasce “virado” no digital, tem como
dar os primeiros passos
em tech.
Aqui em Maringá tem
uma escola que transporta crianças e adolescentes para esse mundo de
inovação e tecnologia. A
Happy Code, fundada em
2015, com foco no ensino
de ciências da computação e a missão de propagar conhecimento e impactar milhões de pessoas
por meio da tecnologia.
É legal começar cedo
porque a educação regular não prevê esse tipo de
abordagem. “Nessa faixa
etária, o padrão de ensino não as permite ir além
e desenvolver todas as
áreas. É importante que
eles curtam e se sintam

envolvidos, inspirados,
com os projetos, que sejam estimulados a pensar,
criar e inovar”, explica a diretora Lorena Monteiro.
E se você acha que tecnologia “parece” ser complicado para essa galera, errou
bonito! A Lorena contou
que a agilidade e capacidade deles de aprender
é impressionante. “Não é
apenas sobre o conteúdo,
as crianças, principalmente, se desenvolvem na vida,
nas relações interpessoais,
na comunicação, na criatividade. Temos alunos autistas em muitas unidades
da rede e eles amam! A
programação ajuda muito
no foco”, ressalta.
Desvendando o método - A Happy aplica o Lean
Education Technology

(LET), um método que tem
como objetivo desenvolver
habilidades do século XXI
de forma inovadora, lúdica
e divertida. Aplica-se a integração de várias disciplinas
descrita como metodologia STEAM, um acrônimo
das iniciais de cada uma

Gabi Cadamuro - jornalista, “quase” pós-graduada em
Marketing Digital, já fez uns cosplayers na vida, a humana do
Peter Parker (um doguinho lindo) e absurdamente apaixonada
pelo mundo nerd e geek com suas fofocas e plot twist

Ciências (S), Tecnologia (T),
Engenharia (E), Artes (A) e
Matemática (M). O aprendizado acontece em três
etapas:
1. Descoberta - uma
sequência de aprendizagem e introdução ao conteúdo abordado, no qual

tudo que é aprendido aqui
é usado para entender o
problema, gerando idéias e
planejamento para desenvolver um produto;
2. Resolução de Problemas - a missão é fornecer
o contexto e problema a
ser resolvido, aplicando
os conhecimentos da fase da descoberta. Aqui
o aprendizado se baseia
em problemas da vida real
com temas sugeridos pela
Organização das Nações
Unidas (ONU) relacionados
à saúde, educação, igualdade, paz, pobreza e meio
ambiente;
3. Construção e prototipagem - onde acontece
o estímulo ao empreendedorismo, com uma versão mais simples de um
produto e a premissa de

aprender com os erros e
corrigi-los de forma rápida.
“Somos uma escola de
tecnologia, mas também
temos as atividades oﬄine
e esse cuidado em trazer
os alunos para um mundo
fora das telinhas. No oﬄine
é desenvolvido o pensamento ‘fora da caixa’ porque tudo é uma questão
de equilíbrio”, acrescenta
Lorena.
A lista de cursos, tem de
tudo um pouco, estamos
encantadas com a possibilidade de educação tech
em robótica, programação,
IoT Maker, desenvolvimento de games 2D e 3D, de
apps e até formação para
YouTuber e influenciador
digital.
Conheça em https://
happycodeschool.com.

Juliana Fontanella - Autodeclarada “nerd raiz”, trekker, potterhead,
curte HQs e transita entre DC e Marvel numa boa, curte distopias
e ﬁlmes de sci-ﬁ. Jornalista e professora de Jornalismo, mestre em
Comunicação, tradutora, graduada e pós-graduada em Letras.
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Beisebol, um dos legados trazidos pelos imigrantes
Apesar de ser conhecido no Brasil como “esporte de japoneses”, o beisebol não nasceu na Terra do Sol Nascente. Sua origem tem sido objeto
de debates e controvérsias por mais de um século. Um consenso é que
o atual jogo de beisebol praticado na América do Norte veio de um outro jogo muito popular na Grã-Bretanha e na Irlanda, o Rounders. Este
jogo provavelmente veio para América através de imigrantes britânicos.
Em 1845, Alexander Cartwright, bombeiro de Nova Iorque, escreveu as
primeiras 20 regras (Regras Knickerbocker) e fundou o famoso “Knickerbocker Base Ball Club of New York” e, desde então, passou a ser
conhecido com o “Pai do baseball moderno”.
O esporte foi trazido ao Brasil, em 1850, por norte-americanos que
trabalhavam em empresas como Light, Companhia Telefônica e Frigoríﬁco Armour, mas foi na colônia japonesa, principalmente nos Estados
de São Paulo, Paraná e Mato Grosso, que o esporte se fortaleceu. O
beisebol praticado pelos japoneses chegou ao Brasil em 1908, no navio
Kasato Maru, junto com os primeiros imigrantes. O primeiro time da
colônia se chamava Mikado e foi criado pelo japonês Kenji Sassawara.
Em Maringá, o beisebol teve início em 1948. Um grupo de jovens vindos da região Noroeste do Estado de São Paulo começou a praticar o
esporte como forma de lazer. Com a organização típica dos japoneses,
montaram equipes e começaram a realizar treinamentos regulares
nos ﬁns de semana. Apesar das diﬁculdades, os imigrantes se uniram
e coletivamente construíram campos de beisebol e adquiriram equipamentos. As esposas também tiveram um papel importante na confecção
dos uniformes para os times. Em pouco tempo o esporte conquistou
o coração da comunidade e tornou-se uma grande atração na época.
Não demorou muito para a cidade participar de Campeonatos Paranaenses. Os jogadores eram jovens agricultores, comerciantes e
empresários que formavam as equipes: Indústria, Sarandi, Retiﬁcadora
Yokoyama, Retiﬁcadora Maringá e Ceasa. Os melhores jogadores dessas

Arquivo Departamento Beisebol

Arquivo Família Toda

equipes eram convocados para seleção e participavam de competições pela SOCEMA em outras
localidades. A primeira participação oﬁcial de Maringá aconteceu em 1953 no 7º Campeonato
Paranaense de Beisebol, na categoria adulta.

Beisebol na atualidade
Durante muitos anos, o beisebol era
praticado apenas por membros da colônia nipo-brasileira, mas hoje é um
esporte em expansão no território nacional para qualquer novo praticante
que tenha interesse em aprender.
Considerado pela Major League Base-

Paixão passada de pai para ﬁlho

ball (MLB), a maior liga proﬁssional do
mundo, como o novo grande celeiro de
talentos a serem explorados, o Brasil
orgulha-se de possuir 4 jogadores na
MLB e 16 prospectos na Minor League
Baseball (MiLB), entre eles o maringaense Igor Kimura.

De Maringá para o mundo

Fotos/Arquivo Pessoal

Igor Kimura nasceu em Maringá, no dia 14 de abril de
1999. Filho de Nilson Kimura e Celina Yoshida, começou
a jogar beisebol aos 4 anos, no T-Ball, na Acema. Quem o
levou para o treino foi seu tio, Deodato Yoshida, que na
época atuava como técnico. Como toda criança, começou
a participar por diversão. Porém, à medida que treinava,
começou a nutrir o sonho de um dia fazer desse hobby
uma carreira. Soube aproveitar as oportunidades que
surgiram e a sua dedicação e empenho ﬁzeram com que
passasse por diversas equipes do Brasil, chegando a participar de campeonatos
internacionais com a seleção brasileira.
Em um desses campeonatos foi descoberto por um olheiro do Tampa Bay Rays,
e aí o sonho de se tornar jogador proﬁssional começou a se tornar realidade.
Na última temporada em 2019 (antes da pandemia do novo coronavírus), jogou
na Liga de Verão na República Dominicana (DSL). Para o futuro, Igor pretende seguir treinando para melhorar cada vez mais seu estilo e, com isso, chegar até a liga
principal, MLB, nos Estados Unidos.
Aos jogadores apaixonados pelo esporte, ele aconselha a treinarem com aﬁnco,
focando no objetivo e acreditarem nos seus sonhos, pois quando você menos espera, eles podem se tornar realidade.

Silvio Yukio Domen, formado em Educação Física pela Universidade Estadual
de Maringá, pratica beisebol há 45 anos,
dentre os quais 25 como técnico. Seu
ﬁlho, Vinícius Domen, hoje com 25 anos,
está seguindo seus passos e desde os 4
anos também pratica o esporte.
O empresário Akihiro Nakagawa também praticava o esporte na sua infância
e hoje atua como técnico. Seus ﬁlhos,
Victor Shin Nakagawa, 13 anos e Mikael
Ken Nakagawa, 10 anos, estão no Pré-junior e Prezinho, respectivamente.
Gustavo Yukio Ogassawara, 36 anos,
começou a treinar aos 6 anos, no T-Ball.
A partir do pré-infantil até a categoria Júnior foi treinado pelo pai, Jorge Ogassawara. O time foi Campeão Brasileiro em
1990 e Gustavo foi considerado o me-

lhor jogador do campeonato. Foi para
o Japão em 2001 depois de ter treinado
no CT da Yakult, em Ibiúna. Na cidade de
Miyazaki, estudou e jogou para o Nisho
Gakuen, onde permaneceu por 3 anos.
Em 2002 participou do Koshien (o campeonato nacional entre escolas do ensino médio), como primeiro paranaense a
participar desse campeonato. Terminou
o ensino médio e foi para Kanagawa,
no Nittai Dai University, onde estudou e
jogou beisebol durante 4 anos. Voltando
ao Brasil, Gustavo seguiu os passos do
pai e atuou como técnico de diversas
categorias.
Esse esporte é realmente apaixonante
e se depender da comunidade nipo-brasileira essa paixão continuará por
muitas e muitas gerações.
Fotos/Arquivo Pessoal

Fotos/Arquivo Departamento Beisebol

Silvio Domen

Victor Nakagawa

Vinícius Domen

Akihiro Nakagawa

Mikael Nakagawa

Gustavo Ogassawara

Sandra Katayama é bisneta de Jinroku Kubota, um dos primeiros japoneses a chegar
em Maringá. Nascida em Maringá, atua como Educadora Empresarial, Coach e é empresária. É apaixonada pela cultura japonesa e trabalha incansavelmente para manter
as tradições de seus ancestrais.
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Geriatra lista os cuidados
para idosos no frio

Idosos se reinfectam mais

A médica Thais Cano Miranda da Nóbrega orienta as
pessoas idosas sobre os cuidados a serem tomados
com a aproximação do inverno. Geriatra, ela diz que é
preciso manter ambientes ventilados, vacinas em dia
(pneumococo e influenzae), evitar banhos muito quentes
e aumentar a ingestão de água. De acordo com Thais, os
idosos, especialmente os mais frágeis, são mais suscetíveis a infecções, por mudanças na imunidade. “Devemos
atentar para os sintomas que costumam ser atípicos,
como a ausência de febre mesmo diante de um quadro
grave de infecção e a presença de alterações da consciência/confusão mental”, explica a médica, graduada
pela Universidade Estadual de Maringá, com mestrado
em Ciências da Saúde também pela UEM, residência em
Geriatria pela Faculdade de Medicina da Universidade
de São Paulo (USP), e residência em Clínica Médica pelo
Hospital Municipal São José, em Joinville.

A revista científica The Lancet, uma das mais respeitadas
do mundo, revela que as pessoas idosas estão mais
suscetíveis a serem reinfectadas pelo novo. Nas pessoas
com idade superior a 65 anos, menos de 50% fortaleceram
a imunidade contra outra infecção pelo mesmo vírus. De
qualquer maneira, ser infectado novamente ainda é raro
e de acordo com a publicação da Inglaterra, a maioria
das pessoas contaminadas pela doença desenvolveu a
imunidade. Criada em 1823, a The Lancet, voltada para a
área da medicina, é uma das revistas mais antigas do mundo
neste segmento, além de uma das mais prestigiadas.

1,5 milhão não retornam para
a 2ª dose da anti-covid
Gilson Abreu/AEN

Pelo menos 1,5 milhão de pessoas
não teriam retornado para tomar
a segunda dose da vacina contra
a Covid-19, segundo o Ministério
da Saúde. O intervalo é de 84 dias
para a AstraZeneca e de 28 para
a Coronavac. Ainda não há um estudo conclusivo sobre a proteção
real oferecida para aqueles que
recebem apenas a primeira dose. Mas, especialistas dizem que é
melhor voltar para tomar a segunda dose com atraso do que ficar
sem recebê-la. Dados mostram
que 7 em cada 10 vacinados que
abandonaram a trajetória vacinal
têm menos de 60 anos. Depois
deste grupo, quem mais não recebeu a dose de reforço foram os
idosos com mais de 80 anos.

Esperança de vida do
brasileiro cai dois anos
com a Covid-19

Vai quadruplicar em 30 anos
brasileiros com demência
Estudo de pesquisadores da Universidade Federal de
Pelotas (UFPel), Universidade Federal do Rio Grande do
Sul (UFRGS) e a Universidade de Queensland, da Austrália, diz que o número de brasileiros com demência deve
quadruplicar em 30 anos. Nas últimas duas décadas já
teria dobrado esta quantidade. São cerca de 1 milhão

A pandemia do novo coronavírus tirou dois anos na
esperança de vida dos brasileiros, baixando de 77 para
75 anos a expectativa. O índice vinha crescendo desde
1945 por conta das melhorias das condições básicas
de vida no País, mas no ano passado, com a morte de
quase 200 mil pessoas pela Covid-19, voltou a cair.
Cidades como Rio de Janeiro e Porto Alegre tiveram
mais mortes que nascimentos em 2020. Nos estados
do Amazonas, Amapá, Roraima, Espírito Santo e no
Distrito Federal a redução foi de mais de três anos na
esperança de vida ao nascer. A fonte é a Revista Piauí.

CVV precisa de voluntários

de brasileiros portadores de demência, a maioria com
a doença de Alzheimer. Os responsáveis pelo estudo,
publicado na quarta-feira na Revista Brasileira de Epidemiologia, atestam que as causas para este aumento da
prevalência da enfermidade se devem à falta de controle
de fatores de risco como a obesidade e o sedentarismo.

Espetáculos à vista

O Centro de Valorização da Vida (CVV) está precisando de voluntários. A entidade vai promover nos
dias 6, 13 e 20 de maio, sempre às quintas-feiras,
um curso gratuito para quem deseja participar do
CVV. A atividade será ministrada pela plataforma
online Google Meet. O Centro ressalta que é importante doar o tempo para quem precisa conversar.
Outras informações estão disponíveis nas redes
sociais da entidade.

Funerária tem até 4 horas
para retirar corpo
A Secretaria Municipal de Cultura vai
contratar 40 espetáculos nas áreas
de música, literatura, dança, teatro,
circo, culturas populares e urbanas
para serem apresentados nos finais
de semana nos parques e praças da
cidade e nos distritos. Isso, visando o
concurso “Artes nos Parques e Praças”. A Semuc também vai contratar
41 propostas artísticas culturais para
a realização do concurso “Mostra em
Casa com Arte 2”. Outra contratação
autorizada pelo secretário João Victor
da Silva Simião é de 10 propostas artísticas culturais com vistas à realização do concurso “Arte Ponto a Ponto”.

A funerária concessionária que estiver responsável
pelo atendimento terá até quatro horas para a retirada de um corpo da instituição médica ou do local
do óbito, contados a partir da emissão da Ficha de
Acompanhamento Funeral (FAF). Esta é uma das
medidas determinadas, em portaria, pelo secretário
de Saúde de Maringá, Marcelo Puzzi, no contexto
das restrições transitórias de emergência de saúde
pública, definidas por decretos municipais, para o
enfrentamento à pandemia.
*Jornalista, Pupim é servidor de carreira na
Universidade Estadual de Maringá (UEM)
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@ana_guimma

Por Ana Guimarães *

sobreamesa@omaringa.com.br

Orgânico: simples e de verdade
como todo alimento deveria ser
É para quem quer levar saúde à mesa ou apenas um capricho? Desvende os mistérios que rondam o consumo desses alimentos
Os alimentos escolhidos para fazerem
parte de sua dieta são de vital importância
na manutenção de uma saúde perfeita.
Com a agricultura cada vez mais moderna, vira e mexe pode ser complicado diferenciar quais são os melhores e mais
saudáveis produtos, pois a variedade nas
prateleiras dos supermercados é enorme.
E você sabe realmente o que é colocado
em sua mesa? Uma dica importante é utilizar a regra “quanto mais natural melhor”.
Nessa hora - os alimentos sem insumos
artificiais ou modificados geneticamente
são uma boa!
Quando se fala em alimento orgânico,
além da ausência de agrotóxicos e adubos
químicos que fazem mal, podemos contar com produtos isentos de hormônios e
antibióticos largamente utilizados em produções de grande escala (com o intuito de
conter pragas comuns nas lavouras). Assim,
aditivos químicos e sintéticos passam longe

dos alimentos naturais cultivados nessas
produções.
Esse tipo de cultura maximiza os benefícios sociais ao pequeno agricultor que
utiliza em sua produção apenas recursos
que a própria natureza oferece. O resultado proveniente de plantações assim, são
produtos de elevado valor nutricional e
sem qualquer tipo de contaminantes que
prejudicam a saúde de quem planta e de
quem consome.
São diversos os benefícios da cultura
orgânica, inclusive para o meio ambiente,
pois os impactos sofridos são diminuídos
ao máximo em uma produção sustentável.
Deste modo, a natureza é preservada com
a reconstituição do solo utilizado em sistema rotativo, e também são trabalhados os
recursos naturais de forma equilibrada, diferentemente da agricultura convencional
que ao longo do tempo transforma a terra
em improdutiva.

Eles são tão
diferentes assim?

Eles são realmente mais
saudáveis?

Muito pelo contrário! Este tipo de alimento é produzido em
uma fazenda baseada em um sistema produtivo natural. Entre as principais preocupações desta cultura estão além da
total ausência de aditivos e substâncias químicas, todo um
cuidado no manejo para entregar ao consumidor final um
produto de aspecto competitivo, saboroso, saudável e que
não deixa nada a desejar à agricultura convencional. Mas,
também não há problema algum se os produtos fugirem
um pouquinho à estética convencional. O que realmente
importa é a qualidade indiscutível.

Sim, e muito! Você estará livre de substâncias extremamente
prejudiciais ao organismo, assim como nitratos e hormônios de
crescimento. Os alimentos orgânicos são completos - repletos de
vitaminas e antioxidantes. Possuem sabor e cor acentuados devido ao cultivo em solo preparado e equilibrado, livre de agentes
químicos. A comida orgânica apresenta diversos benefícios, pois
auxilia na prevenção de doenças causadas pelo uso excessivo de
agrotóxicos. O seu consumo é um modo inteligente de agregar
saúde ao dia a dia. Você gasta um pouquinho mais, mas economiza em remédios. Está aí a melhor das partes - já parou para
pensar nisso? Pode consumir sem medo!

Eles custam mais?
A produção em baixa escala e os altos custos, além da certificação e tempo de colheita superior aos produtos plantados com
aditivos (que estimulam o crescimento e combatem as pragas)
fazem da agricultura orgânica um pouquinho mais cara do que a
tradicional. As certificadoras são as responsáveis por atestar, certificar e aprovar os alimentos que são identificados pela lavoura
onde foram colhidos, o local de origem e cuidados aplicados. Você
saberá exatamente o que está colocando dentro de casa. Vale a
pena desembolsar um pouquinho mais por tanto cuidado.

Alimentos Orgânicos no conforto de seu lar

Seu Lourenço (44) 999922344
Katsu Alimentos (44) 999278984
Horta Ecodigital (44) 998408707

Cozinha Sem Fronteiras
Vinícius Pires é chef de cozinha e professor de gastronomia.
Sua morada por 3 anos foi a Itália, e, durante esse período
aperfeiçoou os estudos e práticas em suas diversas viagens
pela Europa. Formado pela Unicesumar, o jovem de veia empreendedora, ao retornar decidiu por passar o conhecimento
adiante e investiu na docência (tanto na faculdade quanto em
escolas do ramo). Em 2020, mesmo em meio à pandemia - viu
a oportunidade de abrir sua própria escola. A Help na Cozinha oferece cursos rápidos para quem quer aprender como
hobby ou para quem pretende desenvolver melhor uma técnica profissional. Conta com aulas presenciais (nesse período
com toda a segurança estabelecida pela Organização Mundial
da Saúde/OMS e respeitando os decretos municipais), e, na
modalidade ao vivo - totalmente práticas - alunos recebem
kits para a preparação dos pratos que são feitos com a orien-

tação dos professores. Mais um negócio tocado por Pires é
o Brasa Barbecue - empresa especializada em carnes (defumadas, american barbecue e parrilla em eventos, além do
delivery de lanches). O Brasa ganhou o 1° lugar na categoria
popular do Maringá Food Festival (2020). O incansável garoto
ainda presta consultorias a empresas do segmento. Em breve
uma novidade vem aí: o curso online para os apaixonados por
hambúrguer. Assim, de qualquer lugar do mundo - as pessoas
poderão conferir os segredos do sanduba que faz um super
sucesso na Cidade Canção.
No Instagram
@bbqbrasa
@chefviniciuspiresm
www.helpnacozinha.com.br - também no YouTube

RECEITA
Costelinha Suína assada em baixa temperatura com Chutney de
Tamarindo e Purê de Batata Doce
Purê

Costelinha Suína

Ingredientes
3 unidades de batata doce
1 e ½ xícaras de chá de leite
1 colher de sopa de manteiga
Quanto baste de sal

Ingredientes
1,5 kg de costelinhas em tiras
1 cebola grande ralada
4 dentes de alho amassados
1 xícara de café de vinho branco
½ xícara de café de caldo limão
1 pimenta verde crua picada
1 colher de sopa rasa de sal

Preparo
Cozinhe e esprema as
batatas ainda quentes.
Numa panela coloque o
leite e a manteiga, adicione às batatas e mexa
bem.

Preparo
Deixe a costelinha de molho em água e limão por
meia hora. Tire do molho. Tempere com alho, cebola
ralada, pimenta fresca, vinho, limão e sal. Deixe descansar coberto por aproximadamente 12 horas e sob

refrigeração. Transfira para uma assadeira
e cubra com papel alumínio. Asse em forno
preaquecido a 200° por 90 minutos. Retire o
papel e asse por mais uma hora ou até que
esteja dourada e macia. Sirva quente acompanhada do chutney e do purê.

Chutney de Tamarindo
Ingredientes
1 xícara de chá de pasta de tamarindo
1/3 de xícara de chá de vinho tinto seco
1/2 xícara de chá de açúcar mascavo
1 xícara de café de cebola picada
1 colher de sopa de gengibre ralado fresco
3 dentes de alho amassados
1 xícara de café de azeite de oliva extra virgem
1 xícara de café de vinagre
1 xícara de chá de catchup
1 colher de café de pimenta calabresa seca
1 pimenta de cheiro verde picado
1 pitada de sal e pimenta do reino à gosto
Preparo
Refogue no azeite, a cebola o alho e o gengibre. Deixe dourar e
acrescente os outros ingredientes. Cozinhe sempre mexendo
por aproximadamente 8 minutos ou até encorpar.
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Ressignificando
varandas
P

ara iniciar nossa
conversa sobre esse
importante espaço
arquitetônico, precisamos
entender suas origens. A
varanda que conhecemos
hoje é uma evolução da
sacada, aquele pequeno
ambiente externo à edificação, que inicialmente
tinha a função contemplativa para vistas da cidade,
cercadas por um gradil e
muitas vezes com ﬂoreiras.
Com o desenvolvimento
da arquitetura, as sacadas
aumentaram de tamanho,
ganharam outras funções,
sendo cobertas e também
utilizadas como cobertura. Tais desenvolvimentos
resultaram no que chama-

mos hoje de varanda ou
até mesmo terraços.
Enquanto as principais
características da sacada
são o tamanho reduzido,
o posicionamento fora
da parede do edifício e a
isenção de mobiliário, as
varandas por sua vez são
maiores e se integram
mais diretamente ao uso
da casa ou apartamento, adquirindo funções
além da contemplativa.
Por isso, vários empreendimentos residenciais
adotaram aos seus programas de necessidades
o que chamamos de varanda gourmet, a ﬁm de
agregar valor e importância aos seus apartamen-

tos. Adiciona-se a esse espaço uma churrasqueira,
dando uma nova função
a ele, e o ambiente acaba
se tornando um elemento
essencial para um apartamento considerado novo
e imprescindível aos moradores brasileiros, churrasqueiros natos.
Essa forma de definir
as varandas perpetuou
por muito tempo, e com
a tendência da integração
de ambientes cada vez
mais forte, as varandas
começaram a ganhar um
maior destaque nos projetos, fazendo parte do que
chamamos de living, ambiente integrado de uso
comum num projeto. Elas

Projeto: Edifício Borges 3647/Rio de Janeiro - Cité Arquitetura / Foto: Pedro Vannucchi - ArchDaily

agora se tornam soﬁsticadas, abrigando espaços de
estar, contemplativos ou
não, novas cozinhas gourmet e até pequenos jardins
garantindo um espaço natural dentro da selva de

Diversidade e Arquitetura

Arquitetura Hostil não existe!

O 27º Congresso Nacional de Arquitetos, evento
híbrido devido a pandemia iniciado em março, continua sua programação com o tema diversidade
sendo discutido na Semana Aberta Diversidade e
Mistura nos dias 19 a 22 de abril. Logo no primeiro dia de debate, o evento vai receber Gabriela de
Matos, graduada na PUC-MG, hoje é vice-presidente
do IAB-SP, arquiteta do ano de 2020 pelo IAB-RJ e
criadora do projeto Arquitetas Negras, que destaca
a produção arquitetônica de arquitetas negras no
Brasil. Junto a ela no debate, Zaida Muxi, arquiteta
argentina pioneira nas questões de gênero dentro
da arquitetura e urbanismo.

Foi aprovado no último dia 31 de março pelo Plenário do
Senado o projeto de lei proibindo o uso de elementos da
“arquitetura hostil” em espaços de uso público a ﬁm de
afastar pessoas em situação de rua. O projeto apareceu
após o padre Júlio Lancelloti remover pedras pontiagudas
embaixo de um viaduto em São Paulo como protesto
religioso e humanitário. Vale ressaltar que segundo a presidente do CAU-BR Nádia Somekh, o termo “arquitetura
hostil” é infeliz. “A essência da arquitetura é o acolhimento, então é incongruente falar em arquitetura hostil, [...] O
que há é desurbanidade, uma cidade hostil, desumana,
como constatamos com as desigualdades crônicas agravadas pela pandemia da Covid-19”

pedra. Não podemos esquecer também que as varandas, por conta de suas
grandes aberturas, proporcionam aos ambientes
ligados a ela vasta incidência de ventilação e ilumina-

ção naturais, elementos
fundamentais para uma
boa qualidade do seu lar.
Qual novo uso você daria
à sua varanda? Você acha
interessante agregar a ela
a função gourmet?

DESEJOS DA

SEMANA

As cabeceiras são elementos chave nos dormitórios. Dependendo de seu tipo, garantem
não só a beleza na composição com a cama,
mas também um conforto e aconchego no
ambiente. Veja a seguir quatro opções de cabeceira e decida qual seria a melhor escolha
para o seu dormitório!
Fotos/Adobe Stock

Projeto da semana
Jackson Yonegura

Capitonê

A cabeceira estofada
estilo capitonê é um
clássico. Os pontos
no estofado formados
pelos botões trazem
um charme e um ar
elegante ao espaço
ao mesmo tempo que
garante o conforto do
encosto da cama. Podem
ser confeccionadas
em diversas cores,
combinando com o
quarto e as roupas de
cama!

André Largura e Giovana
Kimak, arquitetos do
Studio Ambiental

Baco Espaço Gastronômico

Ripada

Foto: Daniel Sorrentino

Localizado em Maringá, o Baco Espaço Gastronômico tem a proposta de integrar vários ambientes e encontros num único ponto. O espaço foi projetado pelo Studio Ambienta, dos sócios André Largura e Giovana
Kimak, escritório multiplataforma que trabalha em diversas áreas da arquitetura, interiores, cenografia e artes visuais. Tais experiências foram fundamentais para o projeto. “A proposta do Espaço Gastronômico Baco
foi reunir em um mesmo complexo um bistrô, um lounge bar, um espaço para confraria, um ambiente para
confraternização em família e um espaço reservado para pequenos grupos. [...] O eixo principal do projeto
é a galeria de entrada que integra todos os ambientes.” pontua a arquiteta Giovana Kimak, sobre os setores
do projeto. Todos os ambientes têm muita personalidade e aconchego, garantida pela escolha de materiais
e projeto luminotécnico certeiro. Segundo a arquiteta, “Os materiais naturais além de trazer personalidade e
originalidade, trazem conforto visual e atemporalidade. [...] A iluminação é fundamental em qualquer projeto,
pois enriquece os detalhes e cria uma atmosfera cênica.” Há o protagonismo de uma grande adega em vidro,
deixando os vinhos expostos no coração do espaço e fazendo referência a Baco, deus romano do vinho, nome
do estabelecimento. Para a arquiteta, a experiência completa nesses espaços é o maior objetivo do projeto.
“[...] atualmente os clientes buscam experiências sensoriais. Por este motivo é de suma importância uma
fusão entre o projeto e a gastronomia.” Essas e mais informações estarão no portal O Maringá, na entrevista
completa com a arquiteta Giovana Kimak.

As cabeceiras em
madeira ou mdf são
ótimas opções, em
forma de ripas ficam
mais atuais ainda. Esse
estilo de marcenaria
garante sofisticação
ao ambiente, podendo
se relacionar não só
com a cama, mas com
outros pontos dentro
do quarto. Além disso,
apresentam maior
resistência em relação
às estofadas.

Gomos

A cabeceira em
gomos estofados
estão em alta. Por
possibilitarem diversas
formas horizontais,
verticais, geométricas,
circulares como um
quebra cabeças, esse
estilo pode se adaptar
a diversas paletas,
conceitos e propostas
do dormitório. Além
disso, também garantem
o conforto por serem
estofadas!

Metálica

Uma das tendências
dos últimos tempos
é trazer elementos
antigos com novas
leituras. A cabeceira
metálica é um exemplo.
Quando a intenção é
realmente essa, resgatar
o passado, esse estilo
traz um charme e
nostalgia ao quarto
que combinados à
decoração, prometem
um espaço com muita
identidade.

*Igor Mendes é arquiteto formado em Londrina.
Atualmente reside em Apucarana. É um observador
sempre atento de ambientes internos e externos.

