
Nova Esperança, sexta-feira, 20 de julho de 2012   -  Nº 664  -  Ano: XVII - Edição RegionalNova Esperança, sexta-feira, 20 de julho de 2012   -  Nº 664  -  Ano: XVII - Edição RegionalNova Esperança, sexta-feira, 20 de julho de 2012   -  Nº 664  -  Ano: XVII - Edição RegionalNova Esperança, sexta-feira, 20 de julho de 2012   -  Nº 664  -  Ano: XVII - Edição RegionalNova Esperança, sexta-feira, 20 de julho de 2012   -  Nº 664  -  Ano: XVII - Edição Regional

A coleta seletiva do lixo
é um assunto de grande
importância para a soci-
edade, pois interfere di-
retamente na preserva-
ção do meio ambiente.
Ao desenvolver este tipo
de coleta, diminui-se a
poluição dos solos e dos
rios, gera-se novas ren-
das e até a nossa econo-
mia cresce. Hoje em dia,
em muitos lugares do
mundo, ainda existem
pessoas que não se im-
portam com a grande
quantidade de lixo des-
cartado e muito menos
com a separação ideal
deste material. Se você
ainda não separa o seu
lixo, pare e reflita um pou-
co sobre o futuro que de-
seja para esta e para as pró-
ximas gerações. Pág. 2

SUSTENTABILIDADE

Cocamare comemora suas diversas conquistas

Fórum após 14 anos de reinaugurado passará por reformas
O Fórum de Nova Esperan-
ça que foi reinaugurado
em 19 de dezembro de
1998, na gestão do Desem-
bargador Henrique Ches-
nau Lenz César, após 14
anos, passará por reformas
que foram solicitadas pe-
los atuais Juízes, douto-
res Fernando Moreira Si-
mões Junior, Pedro de
Alcântara Soares Bicudo
e Dra. Daniela Palazzo.
Na quarta-feira, 11 de ju-

lho, ocasião em que visi-
tava a comarca de Nova
Esperança, o presidente
do Tribunal de Justiça,
desembargador Miguel
Kfouri Neto, autorizou o
levantamento das obras
de reforma do Fórum da
comarca, no que diz res-
peito à ampliação do esta-
cionamento de vagas co-
bertas, reparos na parte
elétrica e pintura do pré-
dio. Pág. 10

A Policia Militar de Nova
Esperança continua com
um trabalho visando o
atendimento da demanda
reprimida no município,
que é o atendimento de to-
dos os acionamentos que
ocorrem através do 190. O
que se visualiza é uma que-
da sensível nos crimes e
nos atendimentos presta-
dos. No mês de junho de
2012, o numero de aciden-
tes de transito foi maior que
no mês passado, a situações
de furto tiveram redução,
mas as questões de roubo,
com uso de violência bai-
xaram 50% em relação ao
mês de maio. Pág. 3

PM destaca o
crescimento no

número
de atendimentos

à violência
doméstica

Cerca de 22 mil litros de pro-
dutos químicos vazaram na
tarde de terça-feira, 17, de
uma carreta que tombou na
BR-376, próximo ao KM
130, em Nova Esperança. A
carga continha ácido sulfú-
rico, sulfato de amônia e áci-
do fórmico, além de uma es-
pécie de sabão, produtos pe-
rigosos aos homens e ao
meio ambiente. Pág. 4

Carreta tomba na BR 376 perto de Nova Esperança
e 22 mil litros de produtos químicos vazam na pista

Clube de
Desbravadores
Águia de Ouro

realiza
cerimônia de
investidura
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Maringá amplia
pátio de

aeroporto para
atrair voos

internacionais
diários
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A coleta seletiva do
lixo é um assunto
de grande impor-

tância para a sociedade,
pois interfere diretamen-
te na preservação do
meio ambiente.

Ao desenvolver este
tipo de coleta, diminui-
se a poluição dos solos e
dos rios, gera-se novas
rendas e até a nossa eco-
nomia cresce. Hoje em
dia, em muitos lugares
do mundo, ainda exis-
tem pessoas que não se
importam com a grande
quantidade de lixo des-
cartado e muito menos
com a separação ideal
deste material.

Se você ainda não se-
para o seu lixo, pare e re-
flita um pouco sobre o
futuro que deseja para
esta e para as próximas
gerações.

Ao separar o lixo da
maneira correta e colo-
car na calçada para os
catadores levarem ao
destino correto, com cer-
teza serão diminuídos os
problemas causados
pelo descarte inapropri-
ado.

Neste sentido, o Jornal
Noroeste entrou em con-
tato com a direção da
cooperativa e resgata um
pouco dessa história de
lutas e conquistas. Fun-
dada em 30 de janeiro de
2008, a Cocamare,  ini-
cialmente era apenas
uma associação que teve
início em 2003, passan-
do por sérias dificulda-
des com apenas 13 asso-
ciados neste período.

Mas com o trabalho
sério e de responsabili-
dade foi totalmente rees-
truturada, recebendo da
Administração Munici-
pal a formalização da do-
ação de terreno e galpão,
firmando um termo de
cooperação com o muni-
cípio.

Após um árduo e mi-
nucioso trabalho, um
projeto foi encaminhado
para o BNDES e contem-
plado entre 21 coopera-
tivas do Brasil, 3 do Pa-
raná, sendo o 2º maior
valor, aproximadamente
1 milhão de reais, possi-
bilitando a aquisição de

SUSTENTABILIDADE

Cooperativa dos Catadores de Materiais
Recicláveis comemora suas diversas conquistas

A Cocamare
possui uma
moderna área,
construída 1.300
m² com; refeitório,
escritório, sala de
educação
ambiental e está
firmando parcerias
com os municípios
vizinhos e em um
breve espaço de
tempo irá se
transformar em um
pólo de reciclagem

veiculo, carrinhos elétri-
cos, maquinários, mó-
veis, utensílios, obras e
capacitação para os coo-
perados.

A COCAMARE possui
uma moderna área,
construída 1.300 m²
com; refeitório, escritó-
rio, sala de educação
ambiental e esta firman-
do parcerias com os mu-
nicípios vizinhos e em
um breve espaço de tem-

po irá se transformar em
um pólo de reciclagem.

Visando o aumento e
a melhoria na qualidade
da separação dos materi-
ais recicláveis, a COCA-
MARE, juntamente com
a Prefeitura Municipal,
assinaram um termo de
cooperação que traz para
os alunos de escolas pú-
blicas e privadas do mu-
nicípio, aulas de educa-
ção ambiental.

As aulas são ministra-
das pela Professora e Se-
cretária de Meio Ambi-
ente, Adélia Pichek Fa-
ganello, que passa aos
alunos, todo o seu co-
nhecimento sobre como
deve ser feita a separa-
ção, com qualidade. O
projeto de educação am-
biental, desenvolvido
pela COCAMARE aten-
deu até o momento mais
de 3.200 (três mil e du-

zentos) alunos e os refle-
xos deste trabalho são vi-
siveis na cooperativa,
pois o número de mate-
rial coletado mais que
dobrou após a imple-
mentação desta prática.

Em 2010 através da
Secretária de Meio Am-
biente e Urbanismo,  foi
enviado para a FUNA-
SA, respondendo a um
Edital de Chamamento
exclusivo para Coopera-
tiva e mais uma vez, den-
tre poucos municípios,
Nova Esperança foi con-
templada com recurso
de R$ 200.000,00 para
aquisição de um cami-
nhão, Adélia Pichek Fa-
ganello e o Diretor Fi-
nanceiro da COCAMA-
RE, Ronan Henrique
Suriano Alves estiveram
a frente deste projeto in-
cluindo treinamento
com funcionários da FU-
NASA. Lembra Adélia
que contou com a ajuda
da Secretária de Admi-
nistração, Célia para in-
serção do Projeto no Sis-

tema SICONV, após esta
fase foi um aprendizado.

No envio do projeto a
participação da Admi-
nistração Municipal, foi
fundamental, pois foi
exigido as seguintes de-
clarações: concordância
com o projeto; compro-
vação da qualificação e
qualidade técnica da
COCAMARE; declara-
ção da parceria com a
prefeitura e a exigência
do Termo de Cooperação
entre ambas, além da lei
da Coleta.Além disso a
Prefeita Mally Benatti,
sempre apoiou e acredi-
tou que este sonho daria
certo.

O projeto teve ainda a
participação do Conse-
lho Municipal de Meio
Ambiente que destinou
a contrapartida de R$
8.000,00 do FMMA –
Fundo Municipal de
Meio Ambiente, aprova-
do em forma de Lei pela
Câmara Municipal,
além de  outras entida-
des que disponibiliza-
ram certidões declaran-
do sua parceria com a
COCAMARE.

Os agradecimentos
especiais pela partici-
pação efetiva no proje-
to com a emissão de
declarações: Ministério
Público de Nova Espe-
rança na pessoa do Dr.
Nivaldo Bazoti, ACINE –
Associação Comercial e
Industrial de Nova Espe-
rança através do ex pre-
sidente, Jean Flavio
Zanchetti, FANP – Fa-
culdade do Noroeste
Paranaense, Escola Sa-
bidinho Supremus, Co-
légio Estadual Costa
Monteiro, Secretaria
Municipal de Educa-
ção, Condomínio Resi-
dencial Alvorada, Con-
domínio Residencial
Rio Negro, Condomínio
Residencial Pará, Con-
domínio Residencial
Xingu, Condomínio Re-
sidencial Pedra Bonita,
Sonoco do Brasil, São
Bernardo – Comércio
de Metais, Plaspet Reci-
clagens Maringá, Plush
– Comércio de Papéis,
Global Reciclágens, Se-
letiva Metais, KW Plás-
ticos, Superfort, Recin-
gá Reciclagens e a As-
sociação Comunitária
Santa Terezinha e seus
respectivos represen-
tantes. A Cocamare
hoje é modelo é mode-
lo, resultado de um tra-
balho sério e compro-
metido por parte da ad-
ministração municipal,
ótimas parcerias e en-
volvimento da Comuni-
dade. Seguindo assim,
com passos firmes, acre-
ditando que a sustenta-
bilidade passa pelo
compromisso socioam-
biental.
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OPINIÃO DO BLOG
Aqui, nada pode!
Diversos comerciantes de Nova

Esperança têm me procurado
questionando o fechamento de
mercados, mercadinhos, quitan-
das, etc. aos domingos e feriados,
por parte de autoridades, alegan-
do que o seu funcionamento é ile-
gal. Eu vejo esse assunto com
muita cautela, uma vez que diver-
sas cidades por aí afora, mantêm
seus comércios abertos, principal-
mente mercados, supermercados,
shoppings, lojas de departamen-
tos nos postos de gasolina que es-
tão vendendo de tudo (até alimen-
tos), etc, domingos e feriados. Con-
versei com várias pessoas e todas
são unânimes em afirmar que é
extremamente necessário esse tipo
de comércio porque muitas vezes
esquecemos  de comprar certos
produtos durante a semana mas
podemos comprá-los no domingo.
Sugestão: Algum vereador poderia
sair em defesa dos comerciantes,
formando uma comissão junta-
mente com as autoridades compe-
tentes, visitando outras cidades e
vendo o porque motivo lá eles po-
dem abrir e aqui, não.  Se neces-
sário, cria-se uma lei municipal,
limitando o tipo de comércio  a ser
aberto, bem como o pagamento dos
encargos sociais dos funcionários
e pronto.. Lamentavelmente, esta-
mos muito atrasados nesse e ou-
tros quesitos mais! Aqui, nada
pode! Comente este assunto no
blog na Internet.

Sem dó, sem piedade
Até 2014 será implantado em

rodovias estaduais privatizadas no
Estado de São Paulo a cobrança
eletrônica de pedágio, o que levará
motoristas a pagar para circular
até nas regiões em que estradas
são usadas como rodovias urba-
nas. Serão instalados chips nos
carros o que fará com que moto-
ristas paguem  para ir de São Pau-
lo ao Aeroporto de Cumbica ou de
São Paulo a São Bernardo. Se a
moda paulista pegar, poderemos ter
pedágio, por exemplo, de Maringá
a Paiçandu ou de Maringá a Sa-
randi, ou mesmo de Curitiba a São

ENTRELINHAS
***O medicamento TRUVADA, logo no Brasil, será usado como preventivo contra  AIDS..***O tenista Roger

Federer recebeu o título de melhor tenista de todos os tempos. Federer está para o tênis, assim como Pele esteve
para o futebol e Michael Jordan para o basquete.***Temperaturas de verão nos Estados Unidos estão assus-
tando o mundo. Em Nova York chegou a 44ºC. Enquanto isso, a temperatura por aqui no Sul do Brasil
chegando a -4ºC (quatro graus negativos); Na China e Japão, chuvas estão destruindo aqueles países. Que
mundo louco este que vivemos!***A substância DMAA presente nos suplementos alimentares está proibida
pela ANVISA por provocar efeitos colaterais violentos como taquicardias.*** 23 pessoas já morreram no
Paraná este ano em conseqüência da Gripe A.*** Na Groenlândia houve um desprendimento de um iceberg do
tamanho de uma cidade como Umuarama, por exemplo, em conseqüência do aquecimento global. Continua-
mos não levando a sério essa história do planeta sustentável***O avião que levava a Seleção Brasileira em
Londres para as Olimpíadas trazendo os atletas do futebol, remo, judô, arco e flecha além de outras modalida-
des foi palco de verdadeira discriminação. O time de futebol ficou na classe executiva com direito a cardápios
variados e tudo o mais de melhor e os demais atletas se apertaram na classe econômica. Ao chegar no Aeroporto
primeiramente tiveram que aguardar a tietagem em cima de Neymar e Cia, para depois desembarcarem o
restante. Afinal de contas, todos esses atletas não estão defendendo as cores do Brasil. A medalha de ouro no
Judô tem o mesmo valor do que uma no futebol.  “Afagar a terra, conhecer os desejos da terra, Cio da terra
propicia estação, De fecundar o chão” (Trecho da música Cio da Terra de Milton Nascimento).

www.pingoserespingos.blogspot.com
DR. JUAREZ DE OLIVEIRA

José dos Pinhais. Apesar de haver uma
cobrança proporcional a distância,
a verdade é que todo mundo vai pa-
gar, sem dó, sem piedade.

Professores federais terão
reajuste de até 45%
Procurando atender as reivindi-

cações dos professores federais em
grave há vários dias, o governo fede-
ral propôs um plano de carreira às
entidades sindicais dos professores
dos institutos e das universidades
federais que passará a vigorar a par-
tir de 2013. A proposta foi apresen-
tada num encontro entre os Minis-
térios de Planejamento e da Educa-
ção e ainda representantes sindicais
das categorias. O reajuste vai de 16%
até 45%.  A proposta reduz  de 17
para 13  os níveis de carreira como
forma de incentivar o avanço mais
rápido e a busca de qualificação pro-
fissionais dos títulos acadêmicos.
Com o novo acordo, o salário inicial
de um professor com doutorado e
com dedicação exclusiva será de R$
8,4 mil. Os professores já ingressa-
dos nas universidades federais, com
título de doutor e dedicação exclusi-
va passarão de R$ 7,3mil para R$ 10
mil. Ao longo dos próximos três anos,
a remuneração do professor titular
com dedicação exclusiva  passará de
R$11m8mil para E$ 17,1mil. Como
esses aumentos têm efeito cascata, é
questão de tempo nossos professo-
res universitários paranaenses tam-
bém estarão reivindicando tais be-
nefícios e com muita justiça.

Cuidado: infarto
aumenta no frio
O número de mortes por infarto é

30% maior no inverno segundo pes-
quisa de médicos do INCOR que
aconselham a proteger-se do frio, aju-
dando a prevenir a doença. Por 1 ano,
pesquisadores  analisaram a quan-
tidade de mortes por infarto agudo
do miocárdio (IAM) em pacientes de
São Paulo, em temperaturas altas e
baixas. O resultado mostrou que o
número de mortes  no inverno ( abai-
xo de 14ºC) na capital paulista foi
sempre maior, independente de ida-
de e sexo, semelhante ao verificado
em regiões da América do Norte e Eu-
ropa com clima temperado. A causa

mais provável é que no inverno há
uma maior  constrição das  artérias (
diminuição do calibre), aumentan-
do a pressão, rompimento das pla-
cas de gordura e  obstrução das arté-
rias. Como se sabe, o infarto é a falta
de circulação em uma área do mús-
culo cardíaco cujas células morrem
por ficarem sem receber sangue com
oxigênio e nutrientes. Os sintomas
mais conhecidos são dores no peito
que se estendem para o membro su-
perior esquerdo, formigamento. Po-
dem aparecer também dor abdomi-
nal, lombar, suores frios, palidez,
náuseas e vômitos. As infecções de
vias aéreas também contribuem para
uma piora do quadro. Prevenir con-
tra o frio, principalmente hiperten-
sos, diabéticos, idosos e aqueles que
têm taxas de colesterol alta é muito
importante para evitar o infarto.

Suborno  Milionário
Artigo escrito por Tâmara Mene-

zes na  edição de 18/julho/2012 da
Revista Isto É, conta sobre um dos-
siê liberado pela Justiça suíça na
quarta-feira 11, escancara um es-
quema de corrupção montado há 30
anos na FIFA. Os documentos com-
provam que o ex-presidente da Con-
federação Brasileira de Futebol (CBF)
Ricardo Teixeira e o seu sogro e pre-
sidente de honra da FIFA, receberam
cerca de R$ 40 milhões em subornos
de uma empresa de marketing espor-
tivo, a ISL. O atual presidente da FTFA
Joseph Blatter disse que não pretende
levar as investigações adiante e o as-
sunto não é novidade pois ele sabia
de tudo.  Na opinião deste blog, nós
brasileiros não temos nem idéia do
quanto de dinheiro  que esses caras
da FIFA recebem de todas as confede-
rações futebolísticas do mundo, dos
seus eventos e falcatruas que eles es-
tão envolvidos. Um exemplo disso é
obrigatoriedade que a FIFA  exige de
que os países candidatos a realiza-
rem a Copa do Mundo construam
estádios novos, como está acontecen-
do no  Brasil. Você poderia imaginar
o quanto de dinheiro esses caras rou-
bam baseando que um estádio não
custa menos que um  bilhão de reais?

Senadotur
Em uma pequena sala no subso-

lo de um   dos anexos do Senado
funciona a empresa de turismo Pon-
toCom, criada há cerca de dois anos,
com quatro sócios e capital inicial
de R$ 200 mil. A pequena agência
conseguiu só neste ano, um lucro
até agora de R$ 1,3 milhão por su-
perfaturamento nas passagens aé-
reas para os senadores. Para você ter
uma idéia, o Senado está pagando
uma passagem aérea de Brasília a
Maceió por R$1.190 e o preço médio

nos sites das empresas aéreas é de
R$350.  O Senado pagou também
uma passagem de Porto-Velho a Bra-
sília por R$2.906  e o preço médio
dos sites das empresas aéreas é de
R$730. Como esses vagabundos  e
ladrões da nação viajam toda a hora,
voe pode ter uma idéia da razão da
empresa PontoCOM  Turismo estar
com a grana preta. Com certeza, tem
muitos senadores sendo beneficia-
dos no esquema. Faça seus comen-
tários neste blog, na Internet.

COISAS DO COTIDIANO
· Revista Viva Saúde deste mês de

julho trará uma reportagem com  a
novaesperancense Emília  Ribeiro
Arruda de Oliveira,Vamos conferir;

· Segundo opinião pública, é
muito fraco os candidatos a verea-
dor em Nova Esperança. Com isso,
correremos o risco de termos uma
Câmara ruim para os próximos qua-
tro anos. Num apanhado geral, sal-
vam-se pouquíssimos candidatos.
Faça o seu comentário neste blog,
na Internet;

· A eficácia do antiviral oseltami-
vir, conhecido como Tamiflu, no tra-
tamento da Gripe Suína -H1N1 é
maior nas primeiras 48 horas desde
o surgimento dos sintomas, explicam
as autoridades;

· Gostei muito dos pacientes re-
nais crônicos terem o seu veículo
para transportá-los para hemodiáli-
se. Parabéns prefeita Maly;

· Segundo Datafolha, cerca de 335
mil pessoas foram à Marcha para
Jesus em São Paulo realizada pela
Igreja Evangélica Renascer. Espera-
va-se mais de um milhão de pesso-
as;

· Candidatos a prefeito de São Pau-
lo (Fernando Haddad, Chalita e Serra
) estão andando de bicicleta para
motivarem a população  a usar esse
veículo como meio de transporte;

· Ainda em São Paulo, manicures

estão oferecendo bebidas para atraí-
rem clientes;

· E as gestantes  daqui continu-
am com os mesmos problemas, não
sabendo onde terão os seus filhos,
se aqui, ou em outra cidade. Vai de-
pender do dia do parto, se houver
obstetra de plantão!

· Se a medicina é preventiva, por
que o governo federal não vacinou a
população em geral contra a Gripe
H1N1, usando e abusando agora do
Tamiflu de eficácia duvidosa?

· Excelente o comportamento da
presidente Dilma Rousseff ao aten-
der as reivindicações salariais dos
professores federais;

· O petista novaesperancense  Sil-
vanio Andrade desistiu de sua candi-
datura a vereador por não concordar
com a aliança política local entre o
PT e o PPS e mais o  PP. Para Silvanio,
que seria um excelente candidato, a
sua formação política é incompatível
com os dos lideres do PPS e PP, defen-
sores de latifundiários, como o depu-
tado federal Ronaldo Caiado. Silva-
nio fez também criticas severas a Lula
pela sua união com Maluf em prol da
candidatura de Fernando Haddad  a
prefeitura de São Paulo.

Morte na rodovia
Pelo menos dez pessoas morre-

ram em um acidente de ônibus na
manhã de segunda feira última, 16
de julho, por volta de 07,15hs, próxi-
mo a cidade de Pirai do Sul, PR, cer-
ca de 200 km de Curitiba. O veículo
vinha de Belém do Pará, com 52 jo-
vens, entre 17 e 23 anos, participar
de um Congresso em Informática na
capital paranaense. Segundo a Polí-
cia Rodoviária, o ônibus bateu na
lateral de uma carreta (provavelmente
o motorista dormiu? ) que vinha em
sentido contrário  e tombou numa
ribanceira. O ônibus da empresa AF
Rocha Turismo, já havia percorrido
3 mil quilômetros e faltavam apenas

200 quilômetros para chegar ao
destino. Morreram seis rapazes e
quatro moças.

23 eleitores condenados
A juíza eleitoral de Londrina, Zil-

da Romero, condenou sexta feira
13 de julho, 23 eleitores, dos quais
muitos idosos, até sem dentes, por
terem vendido os seus votos por R$
30 cada, a um vereador eleito nas
eleições de 2008  em Londrina. Os
eleitores, residentes no Distrito São
Luiz, região sul daquela cidade, fo-
ram condenados a não poderem
viajar por mais de 30 dias fora de
Londrina, sem ordem da justiça, e
ainda a não ingerirem bebidas al-
coólicas em público. Segundo a lei,
a venda de voto pode resultar em
quatro anos de prisão em regime
semi-aberto. Segundo os condena-
dos, estavam com fome e não ti-
nham dinheiro para comer. Eu
questiono esse tipo de decisão,
quando eu ouço do presidente do
Senado José Sarney a expressão
“toma lá dá cá “ ou  “ é dando que
se recebe “ sem qualquer punição.
Lula deu ambulâncias do SAMU
prá todos os municípios brasilei-
ros, em muitos estão apodrecendo
como aqui em Nova Esperança,
comprando votos para a eleição de
Dilma Rousseff e agora, o candida-
to  Ducci a prefeito de Curitiba,  já
negociou com o seu vice Rubens
Bueno o apoio a candidatura da
filha de Rubens, Renata Bueno a
deputado federal. Tantas outras
compras de votos por aí afora, e
não por R$ 30, mas por milhões de
reais  e ninguém é penalizado. Co-
mente este assunto no meu blog,
na Internet. Lembrar ainda a juíza
que tem mais de 200 congressistas
sendo processados pela compra de
votos, doação de dentaduras e ces-
tas básicas. Como é que fica essa
história?

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

A novaesperancense Ange-
la Regina Ramalho Xavi-
er, que reside atualmente

em Maringá, lançará em São
Paulo, durante a 22º  Bienal
Internacional do Livro, 03
obras literárias.

“A Bienal será de 09 a 19 de
agosto e agradeço de coração,
qualquer referencia a minha
participação nesse importante
evento literário!

Meu carinho à Nova Espe-
rança”, revelou a autora.

A Bienal reunirá em um
mesmo local as principais edi-
toras, livrarias e distribuido-
ras do país, que apresentarão
para cerca de 800 mil visitan-
tes os mais importantes lança-
mentos editoriais e oferecerão
uma diversidade única de tí-
tulos em um espaço total de
60 mil m².

Além de ser um local para
realizar bons negócios, o even-
to reunirá representantes da
cadeia produtiva e criativa do
livro como: empresários, jor-
nalistas e escritores do mun-
do inteiro, a Bienal do Livro
de São Paulo atrai um público
plural, entre crianças, jovens
e adultos devido a sua diver-
sificada programação cultural,
que vai agitar os 11 dias do
evento, incentivando o gosto
pelos livros e pela leitura. “É
com muito prazer  que estarei
com 03 lançamentos na Bienal
de São Paulo este ano”, con-
tou Ângela Ramalho.

A Policia Militar de Nova
Esperança continua com
um trabalho visando o

atendimento da demanda re-
primida no município, que é
o atendimento de todos os aci-
onamentos que ocorrem atra-
vés do 190. O que se visualiza
é uma queda sensível nos cri-
mes e nos atendimentos pres-
tados. No mês de junho de
2012, o numero de acidentes
de transito foi maior que no
mês passado, a situações de
furto tiveram redução, mas as
questões de roubo, com uso de
violência baixaram 50% em re-
lação ao mês de maio.

Um dado curioso foi o nu-
mero de atendimentos referen-
tes à violência doméstica que
cresceram quase 75%, na área
de abrangência da Compa-
nhia, o que demonstra que as
mulheres estão cada vez mais
denunciando as agressões que
sofrem de seus companheiros.
Segundo o Comando da 3ª
Cia, é o resultado da ampla
divulgação da Lei Maria da
Penha no último período pe-
los órgãos de imprensa.

O numero de autuações tam-
bém baixaram em relação ao
ultimo período, parte da po-
pulação tem tido uma consci-
entização maior e mais respon-

Novaesperancense vai expor obras na 22ª
Bienal Internacional do Livro de São Paulo
A Bienal será de 09
a 19 de agosto
reúne escritores
consagrados de
diversos gêneros
literários

1.Dia 12/08 as 14h. no stand da LP BOOKS:
Coquetel de lançamento e Tarde de Autógrafos da

Antologia: Seleta de Escritores – LP Books – onde eu partici-
po com as obras: Como se fossem mel; És como novela; Se-
nhora do meu tempo e Inverno; 

2.Dia 17/08 das 16h a 18h no stand da SCORTECCI/RE-
BRA: 

Lançamento e Tarde de Autógrafos do meu livro de
crônicas De abraços & Cheiros; 

3. Dia 18/08 no stand da Literarte:
Lançamento da Antologia Palavras Sem Fronteiras 2  Edi-

ção bilingue (Português/Espanhol) onde eu participo com a
obra: Como se fossem mel;

BIOGRAFIA
Angela Regina Ramalho

Xavier nasceu em Nova Espe-
rança e reside em Maringá,
onde atua como Pedagoga. Es-
creve desde a adolescência,
mas começou a publicar a par-
tir de 2007, inicialmente no Jor-
nal Letras Santiaguenses (San-
tiago - RS). Participou de di-
versas antologias pela Câmara
Brasileira de Jovens Escritores
(CBJE). Por cinco anos conse-
cutivos (2007 a 2012) teve
obras de sua autoria selecio-

nadas para o Panorama Literá-
rio Brasileiro, tradicional pu-
blicação da CBJE que escolhe
e publica os melhores textos
do ano. Em 2010, publicou
pela Editora LivroPronto dois
livros de poesias: Palavras Pe-
dem Passagem e Poeminhas
Dedicados. Ambos fazem par-
te do Catálogo Virtual das Li-
vrarias Cultura e foram lança-
dos em Maringá-PR nesse mes-
mo ano. Seus livros, bem
como algumas antologias das
quais participou, tiveram di-
vulgação nos principais even-
tos literários nacionais e inter-
nacionais. Em 2011, Palavras
Pedem Passagem foi indicado
para leitura na Vitrine do Faus-
tão. Premiada em dois concur-
sos nacionais: Causos do ECA
(2010) e Prêmio Sarau Brasil
Novos Poetas (2012). Recebeu
em Curitiba-PR o Troféu Prê-
mio Literarte de Cultura
(2012). Possui cadastro como
escritora na REBRA - Rede de
Escritoras Brasileiras e no Por-
tal do Poeta Brasileiro. Encon-
tra-se no prelo seu terceiro li-
vro De Abraços e Cheiros (pri-
meiro no gênero de crônicas),
a ser lançado dia 17 de agosto
de 2012 na 22ª Bienal Interna-
cional do Livro de São Paulo.

SEGURANÇA

PM destaca o crescimento no número
de atendimentos à violência doméstica

Mulheres estão
denunciando mais as
agressões que
sofrem de seus
companheiros

Maio 2012 Junho 2012 %
Acidente de Trâns. 15 17 11,76
Ameaça 10 8 - 25
Roubo 4 2 - 50
Lesão Corporal 7 8 12,50
Furto Simples 10 10 0
Furto Qualificado 16 8 - 50
Acidente com vitima 9 8 - 12,50
Acidente sem vitima 10 12 16,67
Acidente com morte * 1 0 -100
Atropelamento 2 0 -200
Notificações de Trâns. 166 144 - 17,73

sável, sob a ótica da utilização
de veículos automotores. A
PM também informou que vá-
rios condutores tiveram seus
veículos apreendidos, por es-
tarem com suspensão rebaixa-
da e utilização de turbo, o que
gera a alteração de característi-
cas, lembrando que o motorista
flagrado com veículo alterado
deverá antes de retirá-lo do
pátio, recolher ao cofre estadu-
al, as taxas além de consertar
seu veículo no pátio antes da
liberação. Houve situações em
que motoristas tiveram seus
veículos apreendidos em me-
nos de dez dias, por duas ve-
zes, isto é explicado em virtu-
de que após providenciar as
correções necessárias, volta-
ram a modificar o veículo e
transitar de forma irregular
pelas ruas da cidade. Os aci-
dentes sem vitimas subiram no
mesmo período, é um fato a
ser observado, já que um se-
gundo de distração pode ge-
rar problemas imensuráveis

para quem dirige em nosso
município.

Outra informação foi o au-
mento no numero de apreen-
são de drogas, quando no mês
de junho foram apreendidas
452 pedras crack, enquanto no
mês de maio foram apenas 3,
isto se deve a intensificação
nas abordagens e cumprimen-
to de mandados de busca e
apreensão expedidos pelo ju-
diciário.  O comandante da
Companhia de Nova Esperan-
ça enaltece o trabalho em con-
junto com o poder judiciário
e ministério público que tem
trazido benefícios a sociedade
de Nova Esperança e também
ao empenho dos policiais que
sempre demonstram empenho
nas atividades desenvolvidas.

Em um balanço geral o nu-
mero de ocorrências na cida-
de teve uma queda de quase
29%, em relação ao meses de
maio e junho. E o foco da PM
é reduzir ainda mais estes nú-
meros.

OCORRÊNCIAS
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Angela lançará em São Paulo,
na a 22º  Bienal Internacional
do Livro, 03 obras literárias

DIVULGAÇÃO

LANÇAMENTOS
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Cerca de 22 mil litros
de produtos quími-
cos vazaram na tarde

de terça-feira, 17, de uma
carreta que tombou na BR-
376, próximo ao KM 130,
em Nova Esperança. A car-
ga continha ácido sulfúri-
co, sulfato de amônia e áci-
do fórmico, além de uma
espécie de sabão, produ-
tos perigosos aos homens
e ao meio ambiente. O
tombamento provocou a
interdição da via nos dois
sentidos e uma fila de cer-
ca de dez quilômetros.

A defesa Civil isolou o
local rapidamente. Um for-
te cheiro assustou quem
passava e obrigou os pro-
fissionais a utilizarem
máscaras para respirar.
Todos os recipientes plás-
ticos com mil litros cada
não suportaram a pressão
do tombamento e se rom-
peram.

Devido às característi-
cas do solo (declive), o
produto vazou rapidamen-
te pela canaleta nas mar-
gens da estrada e atingiu a
vegetação. A principal pre-
ocupação era que chegas-

Carreta tomba na BR 376 perto de Nova Esperança e
22 mil litros de produtos químicos vazam na pista

se a um pequeno córrego
próximo.

Posição do IAP - O en-
genheiro agrônomo do IAP
– Instituto Ambiental do
Paraná – escritório de Ma-
ringá, Paulo José Parazzi
de Andrade, esteve no lo-
cal e iniciou as avaliações.
Ele confirmou a gravidade,
mas preferiu não antecipar
os impactos ambientais e
nem se havia irregularida-
des no transporte da carga.

Para o engenheiro, é pre-
ciso ver o que causou o
acidente e os impactos
para depois determinar

ações à empresa responsá-
vel pela carga. Também
somente após serão im-
postas sanções, se for o
caso. Não está descartada
até mesmo uma multa em
dinheiro.

Providências – Uma
equipe do Corpo de Bom-
beiros de Paranavaí tratou
das questões relativas à
segurança no manejo da
carga. Como todo o produ-
to vazou, a solução foi re-
colher com areia. Um tra-
balho delicado, que con-
tou com a orientação de
técnicos da empresa res-

ponsável pela carga.
O tenente César Perdon-

cini, comandante do Cor-
po de Bombeiro de Para-
navaí, explica que há um
procedimento padrão nes-
te caso, levando em conta,
entre outros itens, o po-
tencial tóxico do produto.
No caso, a orientação foi só
liberar o tráfego em meia
pista após a absorção dos
líquidos com areia e pos-
terior recolhimento.

O acidente na versão do
motorista - A carreta que
transportava os produtos
pertence à empresa TC do

Brasil, de Apucarana. Era
conduzida por Josmar Ri-
beiro Kluk, 47 anos, que
teve ferimentos leves, a
exemplo do seu ajudante.

Após ser medicado em
Nova Esperança, Ribeiro
Kluk voltou ao local e con-
tou que o acidente teria
sido provocado por um
veículo Gol. O carro se
deslocava por uma via se-
cundária sem pavimento e
invadiu a pista, lamenta.
Para não atingir o Gol, o
motorista diz que desviou
e não conseguiu controlar
a carreta.

Nervoso, se mostrava
indignado com o motoris-
ta, a quem atribui toda a

FOTOS: ALEX FERNANDES FRANÇA

responsabilidade. A carga
foi avaliado em mais de R$
50 mil e tinha seguro. Um
funcionário da empresa
seguradora esteve no local
fazendo o levantamento
dos prejuízos, que inclui
a carreta, avaliada em cer-
ca de R$ 120 mil.

O motorista saiu de
Campo Grande e entrega-
ria os produtos em Rolân-
dia, no Norte do Estado.
Esses itens são utilizados
para curtir e tratar o couro
de boi. O acidente aconte-
ceu por volta das 14h30 e
até às 17 horas o trânsito
continuava interditado. Só
foi permitida a passagem
em caso de emergência.

A Equipe de Futsal adul-
to de Nova Esperança está
participando do “Campe-
onato Regional” promovi-
do pela Prefeitura Munici-
pal de Atalaia, na qual par-
ticipam as equipes de
Nova Esperança, Astorga,
Atalaia, Colorado, Manda-
guaçu, Pitangueiras, Loba-
to, Santa Fé, Ivatuba, Ân-
gulo, Presidente Castelo
Branco, Uniflor e Iguara-

Futsal de Nova Esperança participa
do Campeonato Regional de Atalaia

çu.
Foram jogadas 02 parti-

das, com os seguintes re-
sultados:

- Nova Esperança 02 x
02 Mandaguaçu

- Nova Esperança 04 x
03 Atalaia

Sábado, 21/07, Amisto-
so no “Gol de Placa” con-
tra a equipe de Uniflor nas
idades de 07 à 11 anos. À
partir das 08:30 hrs.

CARICATURA DA SEMANA
POR PAULO NUNES

Maringá inaugurou na ter-
ça-feira (17) as obras de ampli-
ação do pátio de aeronaves do
aeroporto regional Silvio Name
Júnior. A partir de agora, o ae-
roporto, que é administrado
pelo município, está apto a
receber voos internacionais
diários de passageiros e de
carga. A cerimônia contou com
a presença do comandante da
Força Aérea Brasileira (FAB),
tenente-brigadeiro Juniti Saito,
e de todo o Comando Territo-
rial Aéreo.

O secretário estadual da In-
dústria e Comércio e Assun-
tos do Mercosul, Ricardo Bar-
ros, falou sobre o investimen-
to e aproveitou para fazer rei-
vindicações para o plano de
desenvolvimento aeroviário do
Paraná. Barros citou casos de
Curitiba, Londrina, Ponta
Grossa e do Litoral que preci-
sam de investimentos em seus
aeroportos. Mas lembrou que
com a ajuda do comandante da
Aeronáutica “hoje temos uma
torre com 25 funcionários que
cuidam 24 horas da seguran-
ça de nossos voos. Todas as
vezes que buscamos o apoio
do brigadeiro fomos atendidos
prontamente, e hoje somos
devedores de sua boa vonta-
de”.

A deputada federal Cida
Borghetti que acompanhou a
viagem do brigadeiro Saito e
comandantes da FAB de Bra-

INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Maringá amplia pátio de aeroporto
para atrair voos internacionais diários

sília a Maringá, destacou o
progresso do aeroporto regio-
nal de Maringá. “Hoje é um dia
histórico para toda nossa re-
gião. Essa pista representa de-
senvolvimento da indústria e
do comércio. Aqui, serão im-
portados produtos de outros
países e exportados produções
de Maringá e toda região. Isso
muito nos orgulha. Daqui sai-
rão frutos de nossa terra, do
Paraná para mundo”, desta-
cou.

INVESTIMENTOS - Com
investimentos de R$ 3 milhões
levantados junto ao Programa
Federal de Auxílio a Aeropor-
tos (Proffa) - 70% de aporte fe-
deral e 30% estadual, o novo
pátio tem área de 13 mil me-
tros quadrados e assegura a a
regularidade dos voos interna-
cionais de carga.

Maringá já recebia um voo
internacional a cada quinze
dias com vindas de Miami,
mas com cargas limitadas por
causa do tamanho do pátio e
da operação. Há algumas se-
manas, a Agência Nacional de
Aviação Civil (Anac) elevou a
categoria de segurança contra
incêndio no Aeroporto, au-
mentando também a capacida-
de operacional de aeronaves
de grande porte.

MODERNIZAÇÃO - Está
previsto também para o segun-
do semestre de 2012 o início
das obras de extensão da atu-

al da pista de 2,1 mil metros
para 2.380 metros, com uma
taxyway (via onde a aeronave
circula para a pista, terminal
ou hangar) de 1,5 mil metro,
além da ampliação do termi-
nal de passageiros que vai dar
mais conforto e comodidade
aos usuários.

AEROPORTO - De acordo
com o superintendente do ae-
roporto, Marcos Valêncio, a
primeira fase do programa de
trabalho para capacitar o aero-
porto começou em 2006 e foi
até abril de 2007, com a porta-
ria da Agência Nacional de
Aviação Civil habilitando o
Aeroporto para o Tráfego In-
ternacional de Cargas. Fase
seguinte: em junho de 2009
saíram os atos de alfandega-
mento assinados pela Receita
Federal, tanto do Aeroporto
quanto do Terminal de Cargas.

“Hoje o Aeroporto de Ma-
ringá é um dos que mais cres-
cem no Brasil, passando de
217 mil passageiros em 2008,
para 670 mil em 2011. Com ex-
pressivo aumento no número
de passageiros atendidos em
4 anos, deve atingir neste ano
números próximos a 800 mil
passageiros e este novo pátio
também vai aumentar a capa-
cidade de recebermos mais
aeronaves de passageiros”,
destacou o Valêncio.

Também participaram do
evento o prefeito licenciado

Silvio Barros, o deputado fe-
deral Luiz Nishimori, o pre-
feito de Toledo José Schiavi-
nato, o presidente da Acim,
Marco Tadeu Barbosa, além de
autoridades locais e regionais.

O tráfego ficou comprometido e filas
quilométricas se formaram na BR 376

A carreta ficou tombada na pista enquanto
Policiais isolavam a área

EDNO GUANDALIN
Secretário da Educação de Nova Esperança
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O Clube de Desbravadores
Águia de Ouro de Nova
Esperança realizou na

manhã de sábado, 14 de julho
a cerimônia de investidura em
lenço.

A cerimônia aconteceu na
Igreja Adventista do 7° Dia de
Nova Esperança, sendo aberta
com o cantar do Hino dos Des-
bravadores. Houve recitação
dos ideais dos Desbravadores
e Voto de Fidelidade a Bíblia.

Familiares dos Desbravado-
res investidos, diretoria e
membros do Clube de Desbra-
vadores Vale do Ivaí de Para-
navaí prestigiaram a cerimônia,
além da presença do diretor
regional dos desbravadores
para a Associação Norte Para-
naense, Zulmar Lindolfo
Schulbert e do Pastor Paulo
Nunes da Igreja Adventista de
Nova Esperança.

Durante a cerimônia 22 can-

Clube de Desbravadores Águia de Ouro
realiza cerimônia de investidura

Meninos e meninas com
idades entre 10 e 15 anos, de
diferentes classes sociais, cor,
ou religião. Reunem-se uma
vez por semana para apren-
der a desenvolver talentos,
habilidades, percepções e o
gosto pela natureza.

Vibram com atividades ao ar
livre. Gostam de acampamentos,
caminhadas, escaladas, explora-
ções nas matas e cavernas. Sa-
bem cozinhar ao ar livre, fazen-
do fogo sem fósforo.

Demonstramos habilidade

pessoas com ações educativas
e sociais para a comunidade,
é impossível conter a emoção”,
salientou Schulbert

“Os Debravadores devem
focar no relacionamento com
Deus, preservar o meio ambi-
ente, e a qualidade de vida das
pessoas, um dos objetivos do
desbravador é: Salvar do pe-
cado e guiar no serviço”, des-
tacou o pastor Paulo Nunes.

Os diretores do Clube de
Desbravadores de Nova Espe-
rança, Natal Aparecido Berto-
lucce e José Aparecido da Sil-
va Rodrigues agradeceram a
presença de todos os pais e
familiares presentes na cerimô-
nia e destacaram “Não pode-
mos deixar de ressaltar o mo-
mento mais esperado por eles,
a investidura, onde cada um
teve que cumprir os requisi-
tos necessários para adquiri-
la, e graças à ajuda do nosso
bom Deus o clube conseguiu
investir os desbravadores”,
concluíram otimistas os dire-
tores do clube de Desbravado-
res Águia de Ouro, Natal Apa-
recido Bertolucce e José Apa-
recido da Silva Rodrigues.

INTERESSADOS:
Meninos e meninas com ida-

des entre 10 e 15 anos de qual-
quer fé religiosa quem deseja-
rem participar do Clube de Des-
bravadores Águia de Ouro de
Nova Esperança podem se di-
rigir até a Rua Presidente Ken-
nedy, 690 - fundos (Próximo ao
NIS) . As reuniões acontecem
aos domingos às 09h.

QUEM SÃO OS DESBRAVADORES?
com a disciplina através de or-
dem unida, e têm a criativida-
de despertada pelas artes manu-
ais. Combatem, também, o uso
do fumo, álcool e drogas.

Trabalham em equipe pro-
curando sempre serem úteis à
comunidade. Prestam, tam-
bém, socorro em calamidades
e participam ativamente de
campanhas comunitárias para
ajudar pessoas carentes. Em
tudo o que fazem procuram
desenvolver amor a Deus e à
Pátria e, além disso, fazem

muitos amigos!
O Clube de Desbravadores

está presente em mais de 160
países, com 90.000 sedes e
mais de dois milhões de par-
ticipantes. Existem oficial-
mente desde 1950, como um
programa oficial da Igreja Ad-
ventista do 7º Dia.

Meninos e meninas de
qualquer fé religiosa podem
participar conosco deste mo-
vimento que tira da diversi-
dade, o colorido da energia
juvenil.

didatos de Nova Esperança e
4 de Paranavaí receberam o len-
ço, os quais deixaram de ser
aspirante e tornaram-se ofici-
almente Desbravadores.

“Quando participo desta
cerimônia não esqueço o meu
lenço de bolso, pois as lágri-

mas são incontroláveis ao ver
crianças e adolescentes envol-
vidas em atividades que pro-
porcionam bem estar, quali-
dade de vida, acima de tudo,
crianças e adolescentes que se
comprometem com a família
em atividades ligadas a outras
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O Fórum de Nova Es-
perança que foi rei-
naugurado em 19 de

dezembro de 1998, na ges-
tão do Desembargador
Henrique Chesnau Lenz
César, após 14 anos, pas-
sará por reformas que fo-
ram solicitadas pelos atu-
ais Juízes, doutores Fer-
nando Moreira Simões Ju-
nior, Pedro de Alcântara
Soares Bicudo e Dra. Da-
niela Palazzo.

Na quarta-feira, 11 de
julho, ocasião em que vi-
sitava a comarca de Nova
Esperança, o presidente
do Tribunal de Justiça, de-
sembargador Miguel Kfou-
ri Neto, autorizou o levan-
tamento das obras de re-
forma do Fórum da comar-
ca, no que diz respeito à
ampliação do estaciona-
mento de vagas cobertas,
reparos na parte elétrica e
pintura do prédio.

“A restauração do Fó-
rum além de melhorar
muito a estrutura das nos-
sas instalações, irá resga-
tar a beleza original do edi-
fício”, afirmou a juíza da
Vara Cível e Anexos de
Nova Esperança, Daniela
Palazzo Chede. A magis-
trada também comentou
que a visita do presidente
ao Fórum entusiasmou os
servidores, “o carisma do
presidente encantou a to-
dos”, concluiu.

“A atual presidência da
magistratura  está promo-

Quarta-feira, 18 de julho,
o Mundiar Futsal de Nova Es-
perança estreou na “14ª
Copa Paraíso Dalponte, Sou-
za-Calçados, e Sicredi de Fut-
sal Regional” na cidade de
Paraíso do Norte.

No jogo da preliminar o
time do “Móveis Brasil do Pi-
lica”, de São Manoel do Pa-
raná venceu, de virada, o
Colégio Estadual de Paraíso
do Norte.

No jogo de fundo, o Mun-
diar estreou formada com Re-
nan, japonês, Donizete, Saad
e Juninho Cruzeiro.

O Mundiar Futsal domi-
nou a partida, criando inú-
meras chances de gol, mas a
bola insistia em não entrar.

O 1º tempo acabou com o
placar em branco. Na volta,
o susto, o time do “Pinte Bem”
de Paranavaí, diga-se de pas-
sagem, muito bom, com um
futsal moderno, abriu o pla-
car.

A partir daí, o Mundiar Fut-
sal de Nova Esperança fez va-
ler sua superioridade em qua-
dra, somando ao excelente
futebol de Juninho Cruzeiro
e Saad, a entrada de Éric

Fórum de Nova Esperança após 14 anos
de reinaugurado passará por reformas

vendo através de visitas,
uma aproximação maior
entre as comarcas e o Tri-
bunal, o que viabiliza o
atendimento de solicita-
ções que visam a melhoria
e o acesso da população ao
poder Judiciário”, enfati-
zou o Juíz, dr.Fernando
Moreira Simões Junior.

A  COMARCA
Nova Esperança foi ele-

vada à categoria de Muni-
cípio através da Lei Esta-
dual nº 790, de 14 de no-
vembro de 1951, sem, no
entanto passar pelo está-
gio de Distrito. Mas a ins-
talação da comarca ocor-
reu apenas em 11 de mar-
ço de 1954, mais de dois
anos após a data de funda-
ção da cidade. A lei de cri-
ação da comarca é a lei
1542, de 14 de dezembro
de 1953, publicada no Di-
ário Oficial do Estado do
Paraná em janeiro de 1954.

A comarca de Nova Es-
perança pertencia anterior-
mente à comarca de Man-
daguari. Sua instalação co-

incidiu com a posse do pri-
meiro Juiz, dr. Carlos Be-
zerra Valente. Bezerra foi
empossado pelo desembar-
gador José Munhoz de Me-
llo, então presidente do Tri-
bunal de Justiça do Paraná.
O primeiro promotor da co-
marca foi Amauri Fiorillo,
o primeiro oficial de Justi-
ça , Irineu Maciel e o pri-
meiro cartorário, Pedro Ar-
thur Sampaio.

FATOS MARCANTES
QUE FIZERAM HISTÓ-
RIA

O primeiro Fórum de
Nova Esperança teve sua
pedra fundamental lança-

da pelo Desembargador
Franco Ferreira da Costa,

O primeiro Fórum de
Nova Esperança, onde
hoje abriga a Vara do Tra-
balho, foi inaugurado no
ano de 1966, com a presen-
ça do governador Paulo
Pimentel, na ocasião o De-
sembargador Franco Fer-
reira da Costa foi honrado
com o título de Cidadão
honorário do Município
de Nova Esperança;

O NOVO FÓRUM REI-
NAUGURADO EM 1998

O novo prédio do Fó-
rum está localizado ao
lado do antigo. Sua estru-

tura é ampla, tem
uma área construída
de 1600 metros qua-
drados e abriga to-
das as varas, inclu-
indo o salão do Júri.
O novo Fórum tem
como patrono o de-
sembargador Lauro
Lima Lopes.

Em 1995, Dra. De-
nise Hammerschi-
midt, promove a
instalação do siste-
ma informatizado
de entrega de título
de eleitor.

Mundiar Futsal de

Nova Esperança

Em pé:  Wagner, Marcelo, Japonês, Gelinho. Agachados:
Julio, Juninho, Saad e Donizete

mudou o rumo do jogo.
No primeiro lance, Éric

venceu seu marcador e tocou
na saída do goleiro, empa-
tando o jogo. No segundo
lance, Éric fez a “parede”
para a chegada de Saad, que
com um toque sutil colocou
a bola no fundo das redes do
Pinte Bem.

Com o placar favorável, a
Mundiar fez o jogo correr ao
seu jeito e o jogo acabou com
estréia vitoriosa da equipe de
Nova Esperança.

Vale a pena destacar o
bom trabalho do técnico “Ge-
linho”, contando com o
apoio e o companheirismo
do Juninho Eletromax e do
diretor André Frassati.

A Mundiar Futsal e a or-
ganização do evento agrade-
cem a presença do professor
Claudinho na partida.

A próxima rodada será no
dia 27 de julho contra o time
“Amigos do Coxinha”.
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