Festa Junina

EDITORIAL
União, organização e trabalho. São palavras
simples que, colocadas em prática, podem
mudar uma situação. Estes são os
ingredientes mais importantes para quem
deseja alcançar um objetivo.
Quando as pessoas se unem e se organizam
tudo se torna possível. A capela Nossa Senhora
das Graças, na região das chácaras, é um bom
exemplo. A comunidade acreditou, se
organizou e está trabalhando duro para
finalizar a construção de sua capela.
O trabalho conjunto pode ainda diminuir o
sofrimento dos outros. Foi o que os
colaboradores da Milenia fizeram ao arrecadar
alimentos durante a Semana Interna de
Prevenção a Acidentes de Trabalho, a Sipat. Os
alimentos vão beneficiar várias entidades de
assistência da nossa região.
Fácil? Nada é fácil de ser conquistado e
mesmo quando o grupo é grande, é necessário
ter determinação e persistência.
A receita vale para qualquer objetivo, individual
ou coletivo.
Por isto, estar disposto a participar e a assumir
a parte que cada um tem nas conquistas
diárias é indispensável para quem quer
crescer, se tornar melhor e ter qualidade de
vida.

EXPEDIENTE

Participação aumenta a cada ano

Os moradores de toda a região do Eucaliptos
prestigiaram a festa junina promovida na
sede da capela Nossa Senhora das Graças.
Mais de 400 pessoas aproveitaram a
oportunidade de se divertir nas
barraquinhas, comer quitutes típicos desta
época e encontrar vizinhos e conhecidos.
O salão da paróquia ficou quase pequeno
para receber tanta gente. “As pessoas

mais chamam a atenção são as camisas dos
times de futebol e os vinhos”, conta Evandro
Parisotto, auxiliar de produção, e voluntário
do grupo da paróquia, que ficou responsável
pela barraquinha das argolas.
Abel Cardoso teve sorte e muita perícia. Logo
nas primeiras horas da festa ele já havia
ganho 3 camisas de times e uma garrafa de
vinho. “É uma forma de ajudar e ainda me
divertir”, comentou.
Mas o ponto alto da noite foi mesmo a
apresentação da quadrilha formada por 30
casais, moradores do Eucaliptos, Lindóia, Vila
Romana e funcionários do Posto de Saúde do
Lindóia. Eles mostraram que a idade não
importa quando se tem bom humor e vontade
de se divertir. Com uma coreografia animada
e bem ensaiada, eles foram aplaudidos de pé
pelo público da festa.
O dinheiro arrecadado na festa vai ser
destinado a continuação das obras de
construção da capela.

Samu e Siate são serviços diferentes
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Vanessa
Pontes, 22
anos. Ela
sempre
atua como voluntária nos eventos da
paróquia. Este ano ela ficou na venda das
fichas para consumo de bebidas e quitutes.
Enquanto dentro do salão as pessoas
aproveitavam os deliciosos pratos, salgados
e doces, lá fora a diversão acontecia nas
barraquinhas de pescaria. “Todo ano a gente
coloca vários tipos de brindes, mas os que

Muitas pessoas ainda não sabem para que
serviço ligar quando se encontram frente a
frente com alguém passando mal.
Confundem o trabalho do Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com
o do Siate e acabam dificultando o trabalho
dos socorristas e o atendimento da vítima.

“Chamar o serviço certo pode representar
mais rapidez no socorro e a diferença entre a
vida e morte da pessoa”, ressalta a gerente
do SAMU, a médica Rosângela Libanori.
Para se ter uma idéia, é comum as pessoas
ligarem para o Samu pedindo ambulância
porque não têm dinheiro para pegar ônibus e
ir ao médico. “Nós só podemos transportar
doentes que estão em risco ou não têm
condições físicas de chegar sozinhos até o
serviço médico”, esclarece a gerente.
Criado em 2002 pelo Ministério da Saúde
para garantir o atendimento pré-hospitalar e
transporte rápido de pessoas em situação de
risco, o Samu atende pelo número 192. Ele
substituiu o TEC, serviço municipal de
transporte de emergências. O Samu deve ser
acionado sempre que uma pessoa precise
ser socorrida e encaminhada ao hospital com
urgência. Já o Siate que atende pelo 193,
número do serviço de Bombeiros, deve ser
acionado quando acontecem acidentes de
trânsito.

O Samu conta hoje com duas ambulâncias do
tipo Unidade de Terapia Intensiva (UTI) móvel;
2 unidades de suporte básico e três para
transporte ambulatorial. Elas atendem
Londrina, Cambé e Ibiporã que somam uma
população de aproximadamente 700 mil
habitantes. O Serviço conta ainda com quatro
bases - uma em cada região da cidade. O
Samu consegue mandar uma viatura móvel
em poucos minutos a qualquer parte da
cidade.
De acordo com a gerente do Samu, o serviço
recebe uma média de 700 ligações por dia e
56% delas resultam em atendimento. São
registrados, em média, 4 mil atendimentos
com ambulância por mês. “Dependendo da
gravidade do caso pedimos a quem presta
socorro fazer o transporte e avisamos o
hospital para que receba o paciente. A boa
vontade destas pessoas salva outras vidas
porque, assim, nossas ambulâncias atendem
casos mais graves”, esclarece.

Palestra ensina a cuidar do Meio Ambiente
Eucaliptos e bairros vizinhos sobre o
tema “Desperdício Zero e o Ciclo do
Lixo". A palestra foi realizada no
centro de treinamentos da Milenia e
teve também a participação de
vários funcionários da empresa.
O objetivo da palestra foi esclarecer
e ensinar que é preciso reduzir ao
máximo o desperdício para
preservarmos o ambiente. A
participação dos professores foi
muito importante pois eles poderão
transmitir as informações recebidas
também em sala de aula
Laerty Dudas falou sobre desperdício zero conscientizando os seus alunos.
Os professores também
O mês de junho foi movimentado no bairro. A participaram na Milenia de uma oficina de
Milenia organizou, através de seu Programa “Contação de Histórias”. Eles aprenderam como
de Educação Ambiental, uma série de usar a criatividade e diversas técnicas de como
atividades para comemorar o o mês do cativar e entreter os alunos.
meio-ambiente. Entre elas a empresa
VENCEDORES
promoveu um concurso de redação entre os
alunos de 2ª a 5ª séries das escolas da
Escola Municipal Pedro Vergara Correa:
- Fábio Henrique Ferreira - 1ª séria A
região. O tema foi “Meio Ambiente, Minha
- Leonardo Aparecido Camargo Costa - 2ª Série B
casa”. A garotada usou toda a sua
- Vitória Bispado Santana - 3ª série C
criatividade para falar da necessidade de
- Isabelly Caroline de Matos Freitas - 4ª série A
preservar o ambiente em que vivemos. As
Escola Municipal Prof. Áurea Alvim Tóffoli:
melhores redações foram premiadas com
- Gabriel Diego Moreira - 1ª séria B
aparelhos MP3.
- Isabella Sardinha Bonifácio - 2ª série C
- Ana Caroline C. de Souza Ferreira - 3ª série C
Mas as atividades não pararam por aí. A
- Matheus Gabriel de França Alves - 4ª série B
Milenia trouxe para o bairro o consultor
ambiental e Coordenador de Resíduos
Escola Municipal Hikoma Udihara:
- Ana Gabriela Andrade Vieira - 1ª série B
Sólidos da Secretaria Estadual do Meio
- Ana Carolina Dorigan - 2ª série E
Ambiente, Laerty Dudas. Ele fez uma
- Rodrigo Jochi - 3ª série C
palestra para professores das escolas do
- Ana Paula Ferreira Vergilio - 4ª série A

AT E N Ç Ã O

Professores aprendem a usar material reciclado

Oficina de Contação de Histórias
Além da palestra sobre Meio Ambiente, os
professores do Eucaliptos e bairros
vizinhos também participaram, na Milenia,
de uma Oficina de Contação de Histórias. A
oficina, “O Sapo Comedor de Tampas”, foi
ministrada pela profissional de marketing
Gisele Dellatorre.
Os professores aprenderam a criar
personagens feitos a partir de material
reciclado para usarem em sala de aula. O
Sapo Comedor de Tampas, por exemplo,
nasce da imaginação de um garoto que é
discriminado na escola. Para maltratá-lo

as outras crianças jogam nele tampas de garrafas
e outros materiais. Durante um sonho o garoto
passa a criar personagens com os materiais
reciclados. “Você vai criando o brinquedo e
contando a história deles para as crianças”, diz
Gisele. Segundo ela, a oficina incentiva a
imaginação e a criatividade. “Percebemos que os
professores tinham noção de como realizar
trabalhos a partir de sucata, porém sentem
dificuldades por não terem as ferramentas
necessárias”, relembra. A oficina também
mostrou como os professores podem usar a
técnica para trabalhar a socialização das crianças.

As atividades da Casa Viver Comunidade retornam neste dia 5 de julho.

Macarrão com molho saboroso

(Rende quatro porções de 255 calorias cada uma)

