
O time de futebol de campo do Gastão participou da fase municipal dos Jogos Escolares/ 2014. 

Nesta fase os colégios do município disputaram entre si vaga para a próxima fase.  

Em 2014 o campeão foi o colégio Dr Gastão Vidigal de Maringá, enfrentando o time do colégio 

Anglo-Drummond. 

O time do colégio é formado pelos alunos: zagueiros: Lucas Marques, Vitão; ala direita: Renan; ala 

esquerda: Bruno Ogata;  volants: Marquinhos e Du Sena; meio campo: Luan Belasque, João Fena-

to; ataque: Alemão, Felipe Martins; goleiro: Gago; reservas: Paulo, Coxinha, Rafael, Luizinho. 

O time teve como técnico e treinador o professor Luiz Antonio Locatelli. 

O evento foi realizado com inicio no dia  28 de julho de 2014, e termino no dia 06 de agosto de 

2014. 

Quantos jogos participaram:  O atacante do time nos disse que o campeonato teve em torno de 6 

jogos ate a etapa final, que foi no dia 06/08. 

Parabéns pela conquista! 
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FAMÍLIA 
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Os casais têm menos filhos, os filhos se dispersam, os primos desaparecem, ninguém quer opinião de tia – e as 

famílias enormes viram um retrato na parede. 

Reportagem Revista Veja: 

Até vinte anos atrás, a empresária Vera Mattos, 

hoje com 53 anos, almoçava todos os domingos 

na casa de sua mãe, no bairro da Lapa, em São 

Paulo. Desses almoços faziam parte pelo menos 

outros vinte parentes. Todos chegavam de manhã 

e preparavam juntos a massa do espaguete e o 

frango assado. A comilança se estendia até a noi-

te, quando as mulheres voltavam para a cozinha 

e assavam pizzas, que fechariam o encontro. Sua 

mãe e uma empregada ficavam até de madrugada 

arrumando a casa. Há uns dez anos, os pais de Vera sofreram um assalto traumatizante e se mudaram para um aparta-

mento. O número de convidados para os almoços dominicais encolheu. Com o tempo, os sobrinhos de Vera e a sua 

filha única, a publicitária Thais, 24, desistiram da visita semanal à avó. Vera e seus dois irmãos se divorciaram. A 

família numerosa diminuiu dramaticamente. "Trago minha mãe para almoçar no meu restaurante no domingo e fica-

mos só nós duas", conta a empresária, com um tom de melancolia na voz. "Nem lembro quando foi a última vez em 

que a família se reuniu. Hoje em dia todo mundo tem muita autonomia desde cedo, não existe muita obrigação", diz 

Thais, que vê no fim da tradição um lado ruim e um lado bom. O ruim: "Quando eu era pequena e todo mundo se 

encontrava mais, eram sempre os mesmos assuntos, as mesmas implicâncias, mas isso faz parte da vida em família. 

Acho que se perde muito da união". O bom: "Todos os mais velhos se acham no direito de criticar os mais novos. É 

como se vários pais se unissem contra os filhos". 

O encolhimento da família de Vera e Thais ocorre da mesma forma na maioria das casas brasileiras. Aquela família 

enorme, com dezenas de tios, primos e agregados, é um fenômeno em extinção. Os estudos sobre a mudança demo-

gráfica, com todas as suas consequências sociais, mostram que a principal causa desse enxugamento é a queda acen-

tuada na taxa de fecundidade. "Nos anos 1970, havia 6,2 filhos para cada mulher. Hoje, essa taxa caiu para 1,8", 

compara Marcelo Neri, economista da Fundação Getulio Vargas. "O processo de queda, além de intenso, aconteceu 

em um tempo muito curto. Nos países europeus, esse decréscimo demorou cinquenta anos", diz a socióloga Ana Lú-

cia Sabóia, pesquisadora do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). As separações também são consi-

deradas uma grande impulsionadora do encolhimento familiar. Segundo o IBGE, o número de divórcios no Brasil 

aumentou 52% nos últimos dez anos, sem contar as uniões e as desuniões não oficializadas. "O casamento até a mor-

te era mais fácil no passado, quando se vivia até os 60 anos. Hoje, as pessoas vivem até os 90. É muito mais difícil 

ficar esse tempo todo junto", avalia Neri. 

Paralelamente às explicações demográficas para a redução das famílias, existe também a fragmentação dos núcleos 

familiares – os laços com primos de graus distantes e tios de gerações imemorais perderam a força, quando não desa-

pareceram. "A família grande era incômoda, dava palpites, interferia na educação dos filhos dos outros. A família 

nuclear, composta de pais e filhos, é mais individualista, quer criar as crianças do seu jeito e não depender da paren-

tada para nada", diz Magdalena Ramos, terapeuta de casais e de família. Sem contar que não há espaço nem dinheiro 

para acomodar as festas de família à moda antiga. "As famílias brasileiras não têm a desenvoltura das europeias, que, 

quando convidadas para jantar na casa de alguém, levam um prato de comida para ajudar", afirma Lidia Aratangy, 

psicóloga e terapeuta de família. Estudos demográficos feitos recentemente levantam outras causas do enxugamento 

das famílias. Um deles, do IBGE, revela que nos anos 80 a taxa de urbanização no Brasil era de 65% e hoje é de 

83,5%, o que indica que muitas famílias se cindiram, com parentes mudando-se do campo para os centros urbanos. 

Outro estudo, este realizado entre 1997 e 2007, mostra que, há doze anos, um nada em termos de transformações so-

ciais, 56,5% das famílias tinham filhos morando em casa. Em 2007, esse número baixou para 49%. "Eu tenho quatro 

filhos. Um mora no Chile, outro na Alemanha, o terceiro em Piracicaba e o quarto em Campos do Jordão. O mundo 

ficou menor, mas nós, em compensação, nos vemos muito menos", descreve a psicóloga Ceneide Cerveny. 

Éramos tantos e somos tão poucos 



Uma parceria estreita entre família e escola é determinante para o sucesso da aprendizagem de crian-

ças e jovens. Mas qual é a visão dos pais sobre a Educação recebida pelos filhos, especificamente na 

rede pública? Para chegar à resposta, o Instituto Fernand Braudel de Economia Mundial e a Funda-

ção Victor Civita realizaram uma pesquisa de campo com 840 responsáveis por estudantes do1º ano 

do Ensino Fundamental ao 3º ano do Médio de escolas municipais e estaduais na capital paulista. 

O estudo, divulgado em primeira mão por NOVA ESCOLA, mostra, entre outros pontos, que o ensi-

no é visto como fator de mobilidade social. De acordo com Nilson Vieira de Oliveira, coordenador 

da pesquisa, os familiares sabem que precisam e querem acompanhar a qualidade da Educação, mas 

faltam-lhes meios para isso. Os governos poderiam identificar os pais mais atuantes e aproveitar seu 

potencial de mobilização para que envolvam os demais em programas de melhoria da escola, sugere. 

Outros seis temas se destacaram. Confira, a seguir, as principais conclusões. 

 

Sim à inclusão digital 

As lan-houses foram citadas por 12,6% dos entrevistados como sendo o local utilizado pelos alunos 

para estudar e fazer lição de casa e trabalhos, superando de longe a biblioteca escolar (4,5%) e a pú-

blica (3,3%). Para as famílias, a informatização tem extrema importância. De acordo com Patricia 

Mota Guedes, do Fernand Braudel, quando foi perguntado que atividades extra-escolares gostariam 

que a escola oferecesse, cursos de computação ficaram em primeiro lugar, com 36%, na frente de 

opções importantes como aulas de reforço em Matemática (11%) e em Português (9%). 

Em casa, o acesso à informática está se expandindo: 35,6% dos entrevistados declararam possuir 

computador. A internet está presente em 27,1% das residências, como a da dona-de-casa Jailda Oli-

veira, mãe de Mayara, 12 anos, que está na 7ª série, e Maely, 14, que acaba de ingressar no Ensino 

Médio. "Eu e meu marido compramos um computador, assinamos um plano de internet e matricula-

mos as meninas numa escola para aprenr a lidar com o equipamento", afirma. "Agora elas não preci-

sam ir à lan-house para ler notícias e fazer pesquisas." 

  

 

Reportagem extraída: http://revistaescola.abril.com.br/formacao/pais-escola-futuro-melhor-

508587.shtml 

 

Os pais e a escola - Um futuro melhor 
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ESCOLA 

Pesquisa revela que famílias de alunos de escolas públicas esperam encontrar 

professores e diretores eficientes, e computadores para garantir um bom 

trabalho para os filhos e menos violência 



O IBGE e a religião — Cristãos são 86,8% do Brasil: 

Católicos caem para 64,6%; evangélicos já são 22,2% 
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RELIGIÃO 

O Brasil ainda é a maior nação católica do mundo, mas, na última década, a Igre-

ja teve uma redução da ordem de 1,7 milhão de fieis, um encolhimento de 

12,2%. Os dados são da nova etapa de divulgação do Censo de 2010, do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A tendência de redução dos católi-

cos e de expansão das correntes evangélicas era algo esperado. Mas pela primei-

ra vez o Censo detecta uma queda em números absolutos. Antes do levantamento 

de 2010, o quadro era apenas de crescimento de católicos em ritmo cada vez me-

nor. Mantida essa tendência, em no máximo 30 anos católicos e evangélicos esta-

rão empatados em tamanho na população. Os números mostram uma redução 

acentuada de poder da Igreja Católica no país nas últimas décadas: a mudança foi 

lenta entre 1872 e 1970, com perda de 7,9% de participação no total da popula-

ção ao longo de quase um século; e tornou-se acelerada nos últimos 20 anos, 

quando a retração foi de 22%. 

“O impacto dessa mudança é grande para a Igreja Católica. A Rússia teve revolu-

ção e permaneceu ortodoxa. Os Estados Unidos, mesmo com a Guerra Civil, se 

mantiveram protestantes. Entre os países grandes, mudanças assim só ocorreram 

em consequência de de guerras e revoluções. No Brasil, a revolução é silencio-

sa”, diz José Eustáquio Diniz, demógrafo da Escola Nacional de Estatísticas. 

Se em 1970 havia 91,8% de brasileiros católicos, em 2010 essa fatia passou 

para 64,6%. Quem mais cresce são os evangélicos, que, nesses quarenta anos 

saltaram de 5,2% da população para 22,2%. O aumento desse segmento foi 

puxado pelos pentecostais, que se disseminaram pelo país na esteira das mi-

grações internas. A população que se deslocou era, sobretudo, de pobres que 

se instalaram nas periferias das regiões metropolitanas. Nesses locais, os 

evangélicos construíram igrejas no vácuo da estrutura católica. 

“Houve uma mudança na distribuição espacial das pessoas. A Igreja Católica é 

como um transatlântico, que demora muito para mudar um pouquinho a rota, de-

vido ao tamanho de sua estrutura burocrática. Já os evangélicos são como peque-

nas embarcações”, explica Cesar Romero Jacob, cientista político da PUC-Rio. 

A analogia apresentada por Jacob se aplica com perfeição à comparação entre o 

tempo e o custo para se ordenar um padre e o período de formação de um pastor, 

algo que ocorre em menos de três meses. “Não existe espaço vazio”. 
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Rebelião em Cascavel acaba com transferência de presosO Nº 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Departamento Penitenciário do Paraná (Depen) informou que pelo menos quatro detentos morre-

ram durante uma rebelião na Penitenciária Estadual de Cascavel (PEC), no oeste do Paraná. Dois 

deles foram decapitados, e outros dois morreram após serem atirados de cima do telhado na PEC. 

Há relatos de mais feridos, mas o número não foi confirmado pelo Depen. 

As negociações na tentativa de encerrar  a rebelião foram interrompidas às 20h, e devem ser retoma-

das na manhã desta segunda-feira (25). Ainda conforme o Depen, dois agentes penitenciários conti-

nuavam sendo feitos reféns pelo detentos até a atualização desta reportagem. 

A comissão de negociação é formada pela secretária de Justiça do Paraná, Maria Tereza Uillie Go-

mes, pelo diretor do Depen, Cezinando Paredes, pelo comandante do Batalhão de Choque da Polícia 

Militar, Cícero Tenório, e pelo Juiz da Vara de Execuções penais, Paulo Damas. Com a retirada do 

grupo, ficaram no local apenas os policiais responsáveis pela segurança. 

Segundo o Depen, os rebelados pedem relaxamento nas visitas, mais diálogo com a direção da uni-

dade e refeições melhores. A água e a luz foram cortadas na peniteciária desde o começo da tarde. 

Durante o dia, 75 presos foram transferidos para a Penitenciária Industrial de Cascavel (PIC), que 

fica próxima a PEC. O grupo era formado por detentos que estavam sendo ameaçados pelo rebela-

dos. Outros 68 serão encaminhados para a Penitenciária de Francisco Beltrão, no sudoeste do esta-

do, e mais seis vão ser transferidos para a penitenciária de Maringá, na região norte do Paraná. 

De acordo com o advogado dos agentes penitenciários, Jairo Ferreira, a rebelião teve início no mo-

mento em que um agente foi entregar o café da manhã aos detentos. O trinco da grade estava serra-

do, o que permitiu aos presos puxarem o agente para dentro e darem início à rebelião. Ainda segun-

do o advogado, apenas dez agentes estavam de plantão no presídio que é ocupado por mais de mil 

presos. 

Os detentos invadiram o telhado da penitenciária, queimaram colchões e hastearam bandeira de uma 

facção criminosa que atua dentro e fora dos presídios no país. Conforme Ferreira, cerca de 80% da 

unidade está destruída. 

 

REINSERÇÃO 



 

 

Um homem de 36 anos matou dois filhos, de 1 e 3 anos, e dois filhos da ex-

mulher, de 8 e 10, em uma casa no bairro Jardim Vila Formosa, na zona leste de 

São Paulo. Ele tentou se matar depois dos crimes e foi levado para o Hospital Sa-

popemba, em estado grave. 

De acordo com informações da Polícia Militar, depois de assassinar as crianças, 

Marcos Paulo Pereira Ribeiro ligou à PM e avisou sobre a ameaça de suicídio. Os 

policiais o encontraram no banheiro, com ferimentos no pescoço. 

Uma das crianças foi encontrada no interior de uma máquina de lavar roupas. Ou-

tra dentro de um tanque. As crianças mais velhas estavam no chão - uma deles 

perto do homem. Ele usou uma faca para cometer os homicídios, mesmo objeto 

usado na tentativa de suicídio 

A mãe das crianças, que estava trabalhando, ficou em estado de choque com a 

notícia, dada pela polícia, e precisou ser encaminhada a um hospital. O caso foi 

registrado no 41.º Distrito Policial (Vila Rica). 

Pai mata 4 crianças e tenta se suicidar  
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NOTÍCIAS POLICIAIS 

ÔNIBUS CHEIO DE CONTRABANDO É APREENDIDO NA PR-445, EM LONDRINA 

Apreensão foi feita pela Receita Federal, onde o ônibus ficou apreendido. 

Os fiscais também encontraram 63 quilos de maconha no veículo. 

Um ônibus cheio de produtos contrabandeados 

foi apreendido na rodovia PR-445, em Londrina, 

na tarde desta quinta-feira (21). A apreensão foi 

feita pela Receita Federal, para onde foram enca-

minhados o veículo e toda a mercadoria. Nin-

guém foi preso, já que os passageiros e o moto-

rista foram liberados no começo da semana, antes 

de os fiscais conferirem a carga. 

Além do contrabando, os fiscais também encon-

traram 63 quilos de maconha no ônibus, com pla-

cas de Foz do Iguaçu. A droga será levada para a 

Polícia Federal (PF), que fará investigação para 

tentar encontrar a origem dela. Segundo a polícia, 

já há suspeita de quem é o dono da maconha e do veículo. Até a publicação desta reportagem, porém, 

ninguém havia sido encontrado. 



JUDOCAS DO COLÉGIO GASTÃO VIDI-

GAL BRILHAM NO JEPS/ 2014 
 

Alunos do Colégio participaram dos Jogos Escolares 

do Paraná, no final do mês de julho: 

GABRIELA CATARINA TERAMOTO CAPOSSE (2º 

B) – 1º Lugar ( Meio Leve) 

OBNER DA SILVA BRAGA JUNIOR (2º L) – 2º Lu-

gar (Ligeiro)  

PEDRO HENRIQUE VARAGO MACELANI (2º D) – 

1º Lugar (Médio)  

GUILHERME LUIZ CALIXTO (8º F) – 9º Lugar 

(Pesado)  

KENZO FUJISAKI (1º D)  

 

 

  

 

Os alunos Pedro Henrique Varago Macelani e Gabriela 

Catarina Teramoto Caposse vencedores no Judô nos 

Jogos Escolares do Paraná, Pedro na categoria peso mé-

dio e Gabriela na categoria peso meio leve. Com a vitó-

ria eles conquistaram suas vagas para a fase final dos 

Jogos Escolares da Juventude em João Pessoa-Paraíba, 

com início no próximo mês de setembro. 

 

Os Jogos Escolares do Paraná são organizados pelo Go-

verno do Estado através da Secretaria da Educação, 

com realização da Secretaria do Estado do Esporte e 

Turismo e Prefeitura de Foz do Iguaçu, com apoio dos 

Núcleos Regionais de Educação e Escritórios Regionais 

do Esporte. 

 

 
 

 

ATLETAS ESCOLARES 
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A PAX Prime 2014 foi o palco para mais uma conquista histórica da KaBuM! 

Ao baterem a equipe latina PEX Gaming por 3 a 0, os brasileiros se tornaram o 

primeiro time do país a conquistar uma vaga no Torneio Mundial de League of 

Legends. Com um primeiro jogo apertado e tenso, a KaBuM demorou para estu-

dar o adversário e encaixar o seu ritmo. Foi em um roubo do Barão que a compo-

sição da equipe brasileira reuniu forças para virar uma partida que se complicava, 

e vencer a PEX Gaming.  Com a vantagem no placar, a KaBuM começou atrás 

na segunda partida, mas sempre demonstrando paciência, a equipe de Minerva 

foi coletando vantagens e objetivos, sufocando os hermanos na própria base e 

aumentando para 2-0 a série. A apenas um jogo do Mundial, a KaBuM demons-

trou um jogo solido no começo, e apesar de ensaiarem uma reação, os latinos da 

PEX caíram, cedendo lugar para os brasileiros finalizarem a partida com um con-

vincente 3-0, garantindo mais um passo na jornada pela Copa do Invocador.  

Parabéns a equipe formada pelos membros LEP, Danagorn, TinOwns, Minerva e 

Dans. E aos contribuidores na parte técnica e na parte dos treinamentos  Bit e 

Ziriguidun. Os brasileiros agora esperam o sorteio da fase de grupos do Mundial, 

podendo jogar em Taipei (Taiwan) dos dias 18 a 21 de setembro; ou em Cinga-

pura (Cingapura) de 25 a 28 de setembro. Além da KaBuM, outras 9 equipes já 

estão confirmadas no Mundial de 2014: Alliance, Fnatic, SK Gaming, Samsung 

Galaxy Blue, Samsung Galaxy White, Edward Gaming, Taipei Assassins, Dark 

Passage e ahq e-Sports Club.  o Campeonato Mundial de 2014 será realizado na 

Coreia do Sul. A Coreia do Sul é reconhecida mundialmente como centro dos 

eSports, e lugar com uma das torcidas mais apaixonadas do planeta. Com todo 

esse legado nos esportes eletrônicos, o país será a próxima parada ideal para o 

maior evento de eSports da história, reunindo os melhores jogadores de League 

of Legends. No Campeonato Mundial, eles vão lutar pelo título de melhores do 

mundo. 

KaBuM é campeã do International Wildcard! 
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DIVERSÃO 



Em 

todos 

os 

meios 

de 

comu-

nicação um dos assuntos 

mais comentados é sobre a 

conservação do meio ambi-

ente, como ajudar o Plane-

ta. 

Para que você também pos-

sa fazer parte desse time, 

segue algumas dicas de 

como ajudar o Planeta. 

Com pequenas atitudes, 

você poderá realizar gran-

des mudanças no meio am-

biente. Você, sua família, 

seus amigos tornem-se de-

fensores da natureza. Pois 

sem ela não será possível, 

vivermos com qualidade de 

vida. Precisamos nos cons-

cientizar que somos depen-

dendes da natureza. 

 Reduza o uso de sa-

colas plásticas; 

 Prefira ecobags; 

 Apague as luzes des-

necessárias; 

 Troque as lâmpadas 

incandescentes por 

fluorescentes; 

 Produza menos lixo; 

 Separe olixo para 

facilitar a recicla-

gem; 

 Deposite o lixo na 

lixeira; 

 Economize água; 

 Prefira produtos bio-

degradáveis; 

 Cuide das árvores, 

canteiros, jardins e 

áreas verdes. 

Se você é aluno do ensino médio e deseja concorrer a vaga na Universidade 

Estadual de Maringá através do PAS-Processo de Avaliação Seriada da Uni-

versidade Estadual de Maringá, fique atento! 

A inscrição será realizada exclusivamente pela internet, no período de 

01/09/2014 a 17/09/2014, podendo o pagamento da taxa de inscrição, no va-

lor de R$ 55,00, ser efetuado até 19/09/2014. 

A inscrição implicará o conhecimento e a aceitação das normas e das condi-

ções estabelecidas no Manual do PAS-UEM, em relação às quais o candidato não poderá alegar des-

conhecimento. 

O Manual do PAS-UEM poderá ser obtido apenas em www.pas.uem.br. A UEM não disponibilizará 

nem enviará cópia impressa aos inscritos. Para se obter uma cópia impressa, o interessado deverá pro-

videnciá-la a partir do arquivo disponibilizado.  

Inscrições acesse o link: http://www.cvu.uem.br/inscricao/pas_inscricao_etapa1.php 

 

 DOCUMENTAÇÃO DE ALUNOS  

 

 

Objetos ou documento 

perdidos procure no  

XEROX. 

MEIO AMBIENTE 
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NOTÍCIAS DIVERSAS  

 

Faça você 

também parte 

dos que aju-

dam a cuidar 

do Planeta 

Terra. 

Os alunos que vieram transferidos e ainda não trouxeram o 

histórico escolar da escola de origem, providenciar o quanto 

antes para regularização da vida escolar junto à secretaria do 

colégio. 

A entrega de cópia do Documento de Identidade—RG é obri-

gatório à todos os alunos maiores de 16 anos de idade. Portan-

to, quem ainda não tem, providencie o mais rápido possível, principalmente os 

alunos do 3º ano do ensino médio. Para confeccionar o seu RG basta procurar 

uma delegacia de polícia. 

Qualquer dúvida a esse respeito os alunos deverão se dirigir em horário de inter-

valo à secretaria ou quando estiverem com aula vaga. 



CIDADANIA E VOTO CONSCIENTE 
 

A cidadania começa em casa pela educação e bons hábitos, e necessariamente reflete na vida pu-

blica, na convivência com o diferente. Cidadão consciente não joga lixo na rua, não quebra garra-

fa na calçada, respeita os sinais de trânsito, sabe usar de gentileza em qualquer situação, responde 

com educação, não rouba sinal de TV a cabo, não sonega impostos, respeita para ser respeitando-

se pequenos gestos e atitudes são fundamentais para que a pessoa tenha êxito nos grandes desafi-

os da vida. Assim somos corresponsáveis pelo bem comum. Num país democrático, o maior gesto 

de cidadania é poder escolher os dirigentes políticos pelo voto livre e consciente. Este ano muitos 

jovens votarão pela primeira vez. Quanta responsabilidade pesa sobre eles! Precisamos escolher 

gente capaz de governar, administrar o país, o estado, buscando em primeiro lugar o bem comum 

de todos, principalmente dos mais vulneráveis. 

Essa responsabilidade pesa forte na consciência de todos nós. Ninguém pode “tirar o corpo fora” 

deste compromisso. E devemos ir além, cobrar, exigir, acompanhar e fiscalizar a execução dos 

programas de governo apresentados durante a campanha.  

A Campanha Voto Consciente da RPC TV visa estimular os eleitores a discutirem sobre política e 

refletirem sobre a importância do voto.  

Em 2014, a campanha tem várias etapas e duração de três meses. 

Uma das atividades da campanha é a Pesquisa de Opinião com a utilização de uma urna, que irá 

pesquisar várias em cidades do Paraná ao longo dos três meses da campanha. 

A RPC TV realiza esta campanha de conscientização e pode verificar os resultados em tempo 

real. São Resultados que Realmente Importam!  

No último dia 28 de agosto, a urna do Voto Consciente esteve no Colégio Gastão, e os alunos, 

professores e funcionários puderam dar a sua opinião votando no que consideram prioridade para 

o próximo governo: Educação, Saúde, Estradas, Empregos e Segurança. 

VACINAÇÃO HEPATITE A E 

HPV 

Começa nesta segunda-feira-feira (1º) a 

campanha de vacinação contra hepatite A 

crianças entre 1 ano e 1 ano e 11 meses. A 

vacina será oferecida em dose única e a 

proteção é permanente, segundo a Secreta-

ria Municipal de Saúde. As doses estarão 

disponíveis nas unidades básicas de saúde. 

A segunda dose da vacina contra o HPV 

também está disponível para 2ª dose para 

meninas entre 11 e 14 anos de idade. 

 CLASSIFICADOS 

 

ALUGUEL 

Cama elástica e algodão doce 

Descrição: alugamos cama elástica varios tamanhos , 

piscina de bolinhas castelo inflavel com monitor , maquina 

de algodão doce com monitor , barraca de pipoca , pintura 
facial e escultura em balões  

  

VENDA 

FUSION BATIDO FUNCIONANDO E AR GELAN-

DO 

Descrição: Repasse Fusion ano 2006 batido fácil conser-
to..Fusion esta funcionando com ar gelando ,não estragou 

suspensão e nem motor somente lata tem que trocar 1 
Palarama 1  

Parachoque 1 Farol e Painel frontal ...Capo pode ser Recu-

perado ........Somente Vendo  

 

TERRENO JD. AREZZO MARINGÁ 

Descrição: DIREITO DE TERRENO JD. AREZZO C/ 200M² LOTE 

PLANO CAÍDO PARA A RUA. SOL DA MANHA. 
9mt de frente. ÓTIMA LOCALIZAÇÃO EM FRENTE A COCA 

COLA.  
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