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Presidente da Amusep acompanha 
Governador em visita ao noroeste

O prefeito de Marialva e presidente da Amusep Edgar 
Silvestre(Deca), cancelou todos os seu compromissos  
agendados para a sexta-feira, 05 de julho para acompa-

nhar a visita do governador Beto Richa ao noroeste do estado.
Beto Richa, iniciou sua visita por Paranavaí, passando por 

Alto Paraná,Uniflor, Nova Esperança, Pres.Castelo Branco, 

Mandaguaçú e finalmente Maringá.
Em Nova Esperança, Deca se encontrou com diversos pre-

feitos da Amusep, deputados estaduais e deputado federal, que 
prestigiaram  o prefeito Gerson Zanusso, durante a visita do 
governador ao município, que é um dos maiores da Associação 
que congrega 30 municípios do Noroeste do Estado.

Fotos Osvaldo Vidual
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Hospital e  PSF Rural e Urbano. 
Tai uma excelente profissional 
que poderia ajudar  substancial-
mente aquele  PSF dos dois Dis-
tritos. Segundo estou sabendo, se 
convidada, Renata aceitará!   

Vacina de graça contra o HPV
Promessa do Ministério da 

Saúde que a partir do início do 
ano que vem, estará no mercado, 
gratuitamente a vacina contra o 
papilomavírus. O HPV, como 
é chamado, é responsável por 
diversos tipos de tumor, sobre-
tudo o câncer do colo de útero. 
Estima-se que 685 mil pessoas 
estejam infectadas anualmente 
no Brasil;

Telexfree é fria
Promotoria de Defesa do 

Consumidor do Paraná solicitou 
instalação de inquérito por in-
dícios de pirâmide financeira da 
empresa Telexfree, que tem sede 
no Espírito Santo. Como se sabe, 
trata-se de mais um golpe via 
internet que espertalhões usam 
em cima dos menos avisados. É 
a mesma  história do que aque-
las correntes que você já conhe-
ce. Para se cadastrar,  você paga 
um valor de adesão à  Telexfree 
no valor de 50 dólares. O próxi-
mo passo é você comprar pacote 
da empresa que custa a partir de 
280 dólares. A medida que você 
recruta novos membros para a 
empresa, você ganha comissão. 
A empresa promete altos ganhos 
em pouco tempo. Você acredita 
nisso? Vamos trabalhar gente e 
pare de viver de ilusão.

GERAL - 3

ENTRELINHAS
***A artista plástica Maria Aparecida Ribeiro de Francisco, residente em Curitiba, receberá muitas flores, abraços 
e carinho de seus familiares e amigos pelo seu aniversário, que ocorerá neste sábado, 13 de julho. Parabéns! Um 
abraço para você Maria! ***O blog está recebendo os mais diversos cumprimentos de várias partes do mundo 
pelos 50 mil acessos únicos. Obrigado gente!  (Thank you )***Estou sabendo que a Viação Garcia reduziu o preço 
das passagens das circulares. Para Maringá custa R$ 3,95 e Paranavaí R$ 3,00.***A Técnica  de Enfermagem Ivani  
Santiago Zaninello do Hospital Municipal de Nova Esperança, muito contente  pelas brilhantes conquistas  em 
sua vida. De zeladora à Técnica de Enfermagem, por aprovação   em concurso público, Ivani é um exemplo que 
deve ser seguido pelas gerações futuras. Parabéns Ivani!.*** Como é que fica agora os patrocinadores de Anderson 
Silva depois de sua humilhante derrota?***Como foi bom rever minha amiga Tânia Barth de Lucca, excelente 
pianista e tecladista do antigo Coral Municipal de Nova Esperança, o COMUNE.***Dia 14 de julho, aniversário 
da Revolução Francesa - Tomada da Bastilha, incentivada principalmente pelos filósofos iluministas***, Sueli 
Mudolão, leitora assídua deste blog,  estará aniversariando. Parabéns Sueli!*** “Há vitórias que exaltam, outras 
que corrompem; derrotas que matam, outras que despertam”.  Antoine de Saint-Exupèry- (1900-1944)

Opinião do Blog
O jeitinho brasileiro
Com uma certa frequência,  

eu vou a Maringá a trabalho  e  já 
aconteceram várias vezes de ter 
que parar em virtude das refor-
mas no asfalto. Todos os carros, 
caminhões, motos, ônibus, en-
fim,   aguardando em  fila, boni-
tinhos,  o “pode” para seguirem 
viagem. Mas sempre há algum 
engraçadinho ( observem isso ) 
que ultrapassa pelo acostamento, 
colocando em risco as pessoas 
que por lá estejam  andando, 
para sair na frente, passando os 
demais para trás. Até na fila do 
pedágio tem gente que faz isso. 
Em vários cartazes das manifes-
tações de ruas,  os manifestantes 
fazem queixas contra os políticos 
corruptos. Segundo o Dicionário 
Aurélio Buarque de Holanda Fer-
reira,  a palavra  corrupção signi-
fica degeneração, um afastar-se 
da retidão, sejam leis ou valo-
res, partilhados pela sociedade. 
Como se observa, a corrupção 
está presente  também nas ações 
das pessoas em seu cotidiano, 
o que envolve tentar subornar 
policiais de trânsito,  compra 
de produtos piratas, furar filas, 
roubar sinais de TV a cabo,usar  
rabichos para roubos de energia, 
furar pedágio, ultrapassar pelo 
acostamento, usar de esperteza 
nos hospitais e clínicas para ser 
atendido primeiro, dar cheque 
frio,   vender o seu voto, aceitar 
troco errado, sonegação de im-
postos, desvio de verbas públicas, 
alegar doença para não trabalhar,  
etc. Como se vê, a corrupção  está 
enraizada no comportamento 
dos brasileiros e é mensurada 
por atos e condutas das pessoas. 
É o “jeitinho brasileiro” que gosta 
de levar vantagem em tudo, mas  
que  também  deve ser combatido 

pela sociedade, pois caso contrá-
rio,  não chegaremos a lugar ne-
nhum.

Início do Ramadan
Teve início no dia 10 de julho, 

quarta feira, o nono mês lunar do 
calendário  muçulmano, data em 
que se inicia o Ramadan. O que 
é o Ramadan? É um rito da reli-
gião muçulmana em que consiste 
em jejuar  todos os dias, durante 
o período de 30 dias, com início 
ao nascer do sol (alvorada) e o tér-
mino ao por do sol. É o mês em 
que foi revelado o  Alcorão. Jejuar, 
é uma espécie de educação espi-
ritual. Durante o dia, período do 
jejum, o alimento não deve ser co-
mido e nem bebida de espécie al-
guma( inclusive água) ingerida. É  
claro, que o ato sexual também é 
proibido. É um tempo especial em 
que unem ricos e pobres, jovens e 
idosos, homens e mulheres, letra-
dos e não letrados, com o espírito 
de Allah, uma fraternidade maior 
entre os homes. O jejuar ensina 
tantas coisas como as dificuldades 
que passa um ser  humano quando 
não tem o que comer, tempo para 
orar e refletir a nossa vida,  ensina 
a  lição de moral que tanto o ser 
humano necessita, ensina a ser-
mos menos egoísta, ensina a nos 
aproximar mais do criador, etc.  

Anderson Silva  no chão, no-
cauteado

Se foi surpreendente o soco de 

esquerda que o lutador brasileiro 

levou  no queixo e caiu do desa-
fiante americano  Chris Weidman, 
sábado último, 06 de julho, em Las 
Vegas, (EUA), mais surpreendente 
ainda foi a forma ridícula  de atuar 
de Anderson Silva que causou es-
tranheza. Durante os dois rounds, 
ele abaixou os braços, chamou o 
adversário para bater na cara dele 
e, em alguns momentos, chegou 
a ensaiar alguns passos de dança   
como fazia o lendário peso pesado 
boxeador americano, Mohammad 
Ali  (Cassius Clay). No segundo 
assalto, ao “fingir” que havia sen-
tido um golpe, acabou recebendo 
um certeiro gancho de esquerda 
do americano que  pos o gigante 
brasileiro à beijar a lona. Apa-
nhando muito de Weidman que 
o castigava com golpes prá todos 
os lados, o árbitro vendo o esta-
do lastimável de Anderson Silva, 
suspendeu a luta com vitória de 
Chris por nocaute. A verdade é 
que Anderson Silva achou que era 
imbatível e subestimou o adversá-
rio, levando uma surra sem prece-
dentes. Pela humilhação que pas-
sou, Anderson não quer revanche 
e está pensando seriamente em 
abandonar as luvas.É como diz a 
Bíblia Sagrada: “A soberba prece-
de a ruína, e a altivez de espírito 
precede a queda” Pv.16:18 

Dilma sem concessões
Pressionada a fazer uma re-

forma política na equipe para 
poder garantir governabilidade, a 
presidente Dilma Rousseff resol-
veu  endurecer o caldo e avisou 
ao PT e PMDB que são da base de 
sustentação do governo que não  
criará mais nenhum ministério e 
não fará mudanças em sua equi-
pe. PT e PMDB querem ocupar 
todos os cargos disponíveis para 
“compensar” um eventual corte 
de verbas nas pastas em conse-
quência dos movimentos de rua. 
Os caras estão com tanta vonta-
de “de meter a mão no dinheiro 
público” que já aceitam qualquer 
ministério mesmo que tenha me-
nos verba. Que coisa! Que camba-
da de ladrões!

Coisas do Cotidiano
• O prefeito Gerson Zanusso 

solicitou ao Governador Beto Ri-
cha o asfaltamento do trecho de 
3,9 km entre Barão de Lucena e 
Ivaitinga. Tal obra, se for realiza-
da ajudará e muito os moradores 
e produtores rurais daquele distri-
to e adjacências. Beto Richa sina-
lizou positivamente, mas é bom 
nossos governantes exercerem 
cobrança e ficarem vigilantes para 
que a obra realmente aconteça!

• Ao que parece, o Ministério 
da Saúde atendeu a nossa prece, 
mexendo no currículo de medi-
cina. Acho que o governo federal 
deveria se responsabilizar pelos 
salários, alimentação,. moradias,  
durante os dois anos de trabalho 
após a faculdade Também sou 
contra o curso de medicina para 
oito anos. Importar médicos  nem 
pensar, principalmente sem reva-
lidação do diploma.

• Foi vergonhoso a penalidade 
que o bandeirinha.(e não o árbi-
tro) marcou contra o Coritiba no 
jogo contra o Flamengo, sábado 
6 de julho, em Brasília (DF), com 
um público de 55 mil pessoas, re-
corde do atual Campeonato Bra-
sileiro. Ainda bem que o goleiro 
coxa branca defendeu a penalida-
de e o jogo terminou 2 a 2;

• Incêndio na favela de Helió-
polis,  zona sul de São Paulo, foi 
em consequências de um curto 
circuito  dos rabichos( os famo-
sos gatos ) que a população des-
ses locais fazem  para economizar 
energia;

• Presidente Dilma Rousseff 
está reagindo duramente contra 

a espionagem, de brasileiros pelos 
Estados Unidos;

• Está ficando muito bom o 
recapeamento da av Curitiba, no 
Jardim Los Angeles. Bom traba-
lho!

• Essa história de reforma po-
lítica no Brasil é fria. Você acha 
que deputados e senadores que-
rem acabar com a mordomia vi-
gente?

• Motoristas de taxi da rodo-
viária estão aguardando há muito 
tempo a colocação de uma co-
bertura  no local para proteger 
os passageiros de sol e chuva.  É 
um assunto fácil de ser resolvido. 
Só que a demora está se tornando  
uma novela. Até quando!

• Depois de uma hora e meia 
de atraso, aconteceu domingo úl-
timo, 07 de julho, o passeio ciclís-
tico de férias da cidade. A polícia 
deveria ir à frente e fechando as 
ruas, os cruzamentos por onde os 
ciclistas iriam passar e não ficar 
dentro da viatura.  No cruzamen-
to das  ruas Felipe Camarão e Ro-
cha Pombo, por exemplo, a coisa 
ficou complicada. De qualquer 
maneira, a ideia foi boa;

• PSF do Barão de Lucena e 
Ivaitinga agradece o apoio integral 
da Coordenadora  Geral do PSF 
de Nova Esperança, Enfermeira 
Nize Fávaro, providenciando sala 
no NIS para coleta de exame  pre-
ventivo, ônibus para levar as mu-
lheres a fazerem mamografia, etc. 
Ainda dentro do grupo do PSF 
do Barão de Lucena e Ivaitinga, 
um nome bem aceito para a sua 
liderança  seria o da Enfermeira  
Renata Cizauri, que sabe tudo de 

Polícia Militar de Nova Esperança 
apreende drogas após denúncia anônima

Na quinta-feira, dia 4 
de julho por volta das 
15h30min, após infor-

mações anonimas de que um in-
dividuo, em tese, havia recebido 
uma certa quantidade de drogas 
para ser levada para a cidade 
de Alto Paraná e que o mesmo 
embarcaria em uma circular no 
horario das 15h00min. Diante 
das informações, uma equipe, 
descaracterizada, iniciou moni-
toramento nas proximidades da 
rodoviaria e seguiram a circular 
que saiu no horario informado, 
onde nas imediações da Vila Re-
gina, avistaram um individuo que 
portava uma mochila e adentrou 
no onibus, sendo que entao in-
formado a uma equipe de Radio 
Patrulha, que de posse das carac-

Droga apreendida pela Polícia Militar

teristicas do individuo abordaram 
a circular na Rodovia BR 376 e ao 
efetuar uma revista no suspeito, foi 
localizado dentro de uma mochila 
3 (tres) porções de maconha que 
após pesada totalizou 990 (nove-
centos e noventa gramas). 

O individuo, um adolescente 
de 17 anos de idade, informou que 
havia sido contactado por uma 
pessoa desconhecida, atraves de 
um telefonema e que deveria levar 
a droga até São Joao do Caiuá, ci-
dade onde o mesmo reside e que 
desconhecia o dono da droga. 

Diante dos Fatos o adolescen-
te foi apreendido e encaminhado 
a Delegacia de Nova Esperança, 
juntamente com a droga, para me-
didas legais cabiveis. Assessoria de 
Imprensa/P.M.

Divulgação

Ocorrências Policiais

Homem é preso em 
Nova Esperança após 

roubar armas e coletes 
à prova de balas da 

Polícia Militar de Tapira

A policia Militar de 
Nova Esperança rea-
lizou a prisão um 

homem suspeito de ter par-
ticipado de um assalto ao 
Destacamento da Policia Mi-
litar de Tapira, no dia  01 de 
julho deste ano por volta das 
00h15min15 de segunda-feira 
(1º), dois homens foram até o 
destacamento de Tapira dizen-
do que haviam sido vítimas 
de roubo de moto. Quando 
os policiais foram atendê-los, 
acabaram rendidos por ou-
tros dois indivíduos armados, 
que estavam escondidos. Os 
policiais foram algemados e o 
quarteto roubou quatro armas 
(duas pistolas, uma escopeta 
calibre 12 e uma carabina cali-
bre 357), além de três coletes a 
prova de balas. 

Segundo informações, dos 
policiais de Tapira, um dos 
envolvidos havia sido reco-
nhecido atraves de fotografia, 
sendo ele morador de Nova 
Esperança e que diante das in-
formações, iniciaram-se dili-
gencias pela cidade e inclusive 
nas imediações do bairro onde 
o mesmo reside.

Vila Garça
Na quinta-feira, dia 4 de 

julho pela manha, policiais 
militares receberam uma 
informação de que o rapaz 
procurado estava circulan-
do em um veiculo VW/Fox 
de cor azul e por volta das 
16h40min, uma equipe  a pai-
sana que realizava rondas pela 
Vila Garça, avistou um veicu-
lo Fox de cor escura, com tres 
ocupantes em seu interior, 
momento este, que os poli-
ciais solicitaram apoio para 
que se procedesse a aborda-
gem ao veiculo.

Com a chegada de mais 
viaturas os individuos foram 
abordados e um deles foi 
identificado como o sendo o 
homem reconhecido atraves 
de fotos e que tambem estaria 
com um mandado de prisao 
em aberto, expedido pela Co-
marca de Cidade Gaúcha.

Diante dos fatos, o rapaz 
de 23 anos, que já foi preso 
em 2007 por trafico de drogas 
e em janeiro deste ano, por 
posse irregular de arma de 
fogo de uso restrito, recebeu 
voz de prisao e foi encami-
nhado a 25ªDRP de Nova Es-
perança, para medidas legais 
cabiveis. 

Assessoria de Imprensa/
P.M.

Adolescente é apreendido nas 
imediações da Vila Regina  

portando 29 pedras de crack 

Na última segunda-feira 
(8), por volta das 23 
horas, Policiais Mili-

tares quando realizavam patru-
lhamento pela Avenida Tasso 
da Silveira, na Vila Regina, 
avistaram três indivíduos que 
se encontravam sentados em 
um banco de madeira no escu-
ro e que ao virem a equipe poli-
cial se movimentaram de forma 
suspeita, momento em que a os 

Segundo a Polícia Militar, 29 
pedras de crack embaladas e 

prontas para serem comerciali-
zadas, R$10,00 em dinheiro, um 
isqueiro além de um aparelho 

celular foram encontrados com 
o adolescente de 16 anos

P.Ms. notaram que um deles aca-
bou arremessando objeto desco-
nhecido em um terreno vazio.

De imediato, os policiais rea-
lizaram a abordagem e após bus-
cas, localizou um uma carteira 
de cigarros que havia sido jogada 
e então ao abrir o objeto, os PMs 
localizaram em seu interior, 29 pe-
dras de crack, embaladas e pron-
tas para serem comercializadas e 
que ao proceder-se revista pessoal 

no rapaz que arremessou a droga, 
foi encontrado em seu poder uma 
nota de R$10,00.

Os outros dois indivíduos, um 
de 19 anos e outro de 17 anos de 
idade, alegaram que estavam na-
quele local somente de passagem e 
que droga não era deles e sim do 
rapaz que as jogou.

Diante dos fatos o adolescente 
de 16 anos, foi apreendido e enca-
minhado, juntamente com a dro-

ga, para a Delegacia de Policia 
de Nova Esperança, para medi-
das legais cabíveis. Assessoria de 
Imprensa/P.M.

Divulgação



www.jornalnoroeste.comSexta-feira, 12 de julho de 2013

TERRENO DE APROX. 436M²
RUA ANTONINO DE A. BARBO-
SA. JARDIM VILLAGE
R$95.000,00 - (44)98685200

RESIDENCIAL JOMAR
APARTAMENTO NOVO
 Apartamentos com 70 mt²:
* 02 Dormitorios sendo 1 Suite 
* Sala Estar/Jantar
* cozinha
* Bwc Social 
* Area de Serviço 
* 1 Vaga para Garagem 
Àrea de Lazer:
* Salão de Festa todo mobiliado 
* Playground
Excelente localização situado na 
Rua Emiliano Perneta Próximo ao 
Parque das Grevilhas
(44)98685200 - R$165.000,00
ACEITA FINANCIAMENTO

TERRENO DE APROX. 169 M² 
SUBDIVIDIDO,MATRÍCULA 
INDEPENDENTE. RUA OSVAL-
DO BARIZON, EXCELENTE 
LOCALIZAÇÃO. JARDIM SÃO 
JOSÉ - R$50.000,00 CADA. 
(44)98685200

Pousada em Paranacity 
Localizada a Av. Rocha Pombo nº 
1197 -  Centro 
Características do Imóvel 
Pousada tipo Hotel 
Com 12 Apartamentos
Cama, Televisão, Ar Condicionado, 
Estacionamento.
Receita Mensal R$ 30 Mil 
Ótimo Investimento 
Valor R$ 650.000,00  (44)98685200

RESIDÊNCIA COM 03 DORMI-
TORIOS (SENDO 01 SUÍTE), 
SALA, COZINHA, BWC SOCIAL, 
LAVANDERIA COBERTA. RUA 
VICTOR DO AMARAL, 95 - 
PRÓXIMO AO JAIME CANET 
- R$160.000,00
(44)98685200

TERRENO DE APROX. 420M²
REGIÃO CENTRAL.R$100.000,00 
- PARANAVAÍ-PR - (44)98685200

RESIDENCIAL VILA ITÁLIA
APARTAMENTO COM:
*02 QUARTOS
*BANHEIRO
*SALA DE TV/JANTAR
*AREA DE SERVIÇO
*COZINHA
*GUARITA
*CENTRAL DE GLP
*WC DE LAZER

*ATI/API
*SALÃO DE FESTAS 
*QUADRA POLIESPORTIVA 
*ESTACIONAMENTO
ÁREA TOTAL DO APTO. 56,62 
M2 
LOCALIZAÇÃO:
AV. NEY BRAGA- s/n- Manda-
guaçu -PR.
Residencial já liberado, disponivel 
para financiamento Minha Casa 
Minha Vida e Outros.
R$95.000.00 - (44)98685200

RESIDÊNCIA COM 02 DORMI-
TÓRIOS, SALA, COZINHA, BWC 
SOCIAL, GARAGEM
RUA MARANHÃO, 321-CIDADE 
ALTA- NOVA ESPERANÇA-PR. - 
R$50.000.00
(44)98685200

RESIDÊNCIA COM 02 DORMI-
TÓRIOS, SALA, COZINHA, BWC 
SOCIAL, GARAGEM 
AVENIDA EIDI. PARANACITY-
-PR - R$45.000.00. (44)98685200

APARTAMENTO COM 03 
DORMITÓRIOS, SALA, COPA, 
COZINHA, BWC SOCIAL, LA-
VANDERIA COBERTA, 01 VAGA 
DE GARAGEM
RUA FLAMENGO,55
RESIDENCIAL PARÁ APTO 
102,TÉRREO. Preço: R$ 
135.000.00 - (44)98685200

CHÁCARA DE LAZER RE-
CANTO VERDE - ÁREA DE 
3.900M². ABASTECIMENTO DE 
ENERGIA ELÉTRICA, ABASTE-
CIMENTO DE ÁGUA DE POÇO 
ARTESIANO,
CAIXA D´ÁGUA COM 50.000 
LITROS PARA O CONDOMÍNIO, 
RUA PRINCIPAL COM CASCA-
LHO, ARBORIZAÇÃO NA RUA, 
PORTAL DE ENTRADA, CHÁ-
CARAS COM MATRÍCULAS 
INDIVIDUALIZADAS. A PARTIR 
DE R$75.000.00 - (44)98685200

RESIDÊNCIA EM ALVENARIA 
COM 03 DORMITORIOS, SALA, 
COZINHA, BWC SOCIAL, 
EDÍCULA
RUA PARANÁ, 646
R$170.000,00. (44)98685200

CASA EM CONDOMÍNIO 
FECHADO. 03 DORMITÓRIOS, 
SALA, COPA COZINHA, BWC 
SOCIAL, LAVANDERIA COBER-
TA, 01 VAGA DE GARAGEM, 
SALÃO DE FESTAS
RUA INÊS, 364- CONDOMÍNIO 
AMOREIRA. R$135.000.00
(44)98685200

CONDOMÍNIO MIRANTE DO 
RIO PARANÁ - PORTO RICO
DETALHES DO EMPREENDI-
MENTO:

- Portaria
- Rampa naútica exclusiva
- Espaço Gourmet com churras-
queira
- Quadra de Tênis
- Academia Terceira Idade
- Estacionamento rotativo para 
barcos e carretas
- Praça central
- Quadra poliesportiva
Lotes a partir de 450 m² financiados 
em até 120 meses com lavratura de 
escritura imediata.
A PARTIR DE R$65.000.00
(44)98685200

LOTEAMENTO JARDIM 
PARAÍSO
O loteamento JARDIM PARAÍSO, 
localiza-se no perímetro urbano, a 
800 metros da FANP - Faculdade do 
Noroeste Paranaense, na saída para 
Uniflor, próximo ao Conj. Novo 
Horizonte e Clube Campestre, no 
munícipio de Nova Esperança.
Possui 429 lotes de 202 a 518 m².
Excelente localização, sendo a 
tendência de crescimento da cidade 
nesta região.
INFRAESTRUTURA
A infraestrutura já esta incluída no 
preço:
- Asfalto e Meio Fio;
- Galerias de águas pluviais;
- Luz e Energia;
- Rede de água;
- Arborização;
- Lotes demarcados;
- Rede de Esgoto.
Parcelamento em até 156 meses.
Parcelas a partir de R$ 358,34 men-
sais. (44)98685200 - (44)9838-4941

RESIDÊNCIA COM TERRENO 
DE APROX. 580M². RUA GEN.
MARIO ALVES TOURINHO,410. 
R$100.000.00
(44)98685200

RESIDÊNCIA EM ALVENARIA 
COM 03 DORMITORIOS, 02 
BWC SOCIAL, SALA, COZINHA 
AMPLA ,GARAGEM COBER-
TA. RUA GEN. EUCLIDES 
BUENO,1002. R$150.000,00 - 
(44)98685200
 
VENDAS ESPECIAIS
Apartamentos Em Lançamentos e 
Pronto para morar.
Maringá, Mandaguaçu, Nova Espe-
rança, São Jose dos Pinhais/Curiti-
ba. 44-9838-4941 - 44-9868-5200

CHÁCARACOM 31.131.85 M²
ATRÁS DA COCAMAR R$ 7,00 O 
M². 9988-2677

CHÁCARA FRENTE PARA A 
RODOVIA IDEAL PARA INDÚS-
TRIA COM 30.000 M² R$ 13,00 O 
M². 9988-2677

CHÁCARA FRENTE PARA A 

RODOVIA COM 36.029,20 M² R$ 
13,00 O M². 9988-2677

CHÁCARA COM 34,492,50 R$ 
7,00 O M² PRÓX. A RODOVIA 
BR 376. 9988-2677

CASA NOVA EM ALVENARIA 
RUA PADRE MANOEL N° 451 
COM 2 QUARTOS, SALA, COZI-
NHA, BWC, ÁREA DE SERVIÇO, 
GARAGEM, EDÍCULA COM 
DESPENSA 100M² DE CONS-
TRUÇÃO VALOR 155.000,00
9988-2677

SOBRADO COMERCIAL COM 
ÁREA DE 200M² DE CONSTRU-
ÇÃO PISO SUPERIOR: COM 1 
SUITE + 2 QUARTOS, SALA, 
COZINHA, BWC SOCIAL, 
ÁREA, DESPENSA, TÉRREO 
COM SALÃO COMERCIAL. 
JARDIM SANTO ANTÔNIO. R$ 
280.000,00. 9988-2677

FRANQUIA COLCHÕES ORTO-
BOM CENTRO DE NOVA ESPE-
RANÇA, ESTOQUE CONSIG-
NADO, 38.000,00 ESTUDA-SE 
PARCELAMENTO. 9988-2677

VENDE-SE CHÁCARA NA 
VILA RURAL NOVA ESPE-
RANÇA EXCELENTE PADRÃO 
COM ENTRADA CASA COM 
3 QUARTOS,SALA, COZI-
NHA ,BWC SOCIAL,  AREA, 
GARAGEM, PASTO, CERCADA, 
MANGUEIRA NOVA, COM 5.000 
M² R$ 200.000,00. 9988-2677

CASA  ALVENARIA COM 107 M² 
DE CONSTRUÇÃO PRÓXIMO 
AO FÓRUM COM  3 QUARTOS, 
BWC SOCIAL, SALA, COZ, 
LAVAND. TERRENO C/ 600 M² 
VENDE OU TROCA POR CASA 
MAIOR VALOR. 9988-2677

APARTAMENTO EM EXCE-
LENTE LOCALIZAÇÃO. RUA 
LUIZ ZACARIAS, 440. EDIFICIO 
MARABÁ. R$450,00 + CONDO-
MÍNIO. (44)98685200

GALPÃO COM APROX. 700M²
RUA PARAGUAI, PRÓXIMO AO 
CONJUNTO NOVA ESPERANÇA
R$1.800,00. (44)98685200

 RESIDÊNCIA COM 01 DORMI-
TÓRIO, SALA, COZINHA, BWC
RUA GUILHERME DE ALMEI-
DA, 780. CASA DO FUNDO
R$250,00. (44)98685200
PARANACITY-PR

SOBRELOJA EM EXCELEN-
TE LOCALIZAÇÃO, REGIÃO 
CENTRAL. 03 DORMITÓRIOS, 

SALA 02 AMBIENTES AMPLA, 
02 BWC SOCIAL, COZINHA, 01 
CLOSET, ESTACIONAMENTO 
COM 01 VAGA. PRAÇA MELO 
PALHETA, 23. R$1.100,00
(44)98685200

APARTAMENTO COM 03 DOR-
MITÓRIOS, SALA, COZINHA, 
BWC SOCIAL, LAVANDERIA, 
GARAGEM COBERTA
EXCELENTE LOCALIZAÇÃO
EDIFÍCIO CAICÓ. R$550,00
(44)98685200

RESIDÊNCIA COM 03 DORMI-
TÓRIOS, 02 SALAS AMPLAS, 
COZINHA, BWC SOCIAL, GA-
RAGEM COBERTA. RUA LORD 
LOVAT. EDIFÍCIO CAICÓ. 
R$600,00 - (44)98685200
 
KITNET COM 01 DORMITÓRIO, 
SALA, COZINHA, LAVANDE-
RIA, GARAGEM COBERTA
EXCELENTE LOCALIZAÇÃO
AVENIDA 14 DE DEZEMBRO, 
789- CENTRO. R$475,00 (IN-
CLUSO ÁGUA, GÁS E CONDO-
MÍNIO). (44)98685200

SALA COMERCIAL DE APROX. 
480M². 02 BWC, COZINHA, 
MEZANINO. RUA IBRAHIM 
IBRAHIM, 105 EM FRENTE 
A QUIMISA - R$3.000,00. 
(44)98685200

RESIDÊNCIA COM 02 
DORMITÓRIOS (SENDO 01 
SUÍTE), SALA, BWC SOCIAL, 
COZINHA, LAVANDERIA CO-
BERTA, GARAGEM COBERTA. 
CONDOMÍNIO AMOREIRA. 
RUA INÊS, 364
R$ 550,00 + condominio. 
(44)98685200
 
RESIDENCIAL JOMAR
 Apartamentos com 70 mt²:
* 02 Dormitorios sendo 1 Suite 
* Sala Estar/Jantar
* cozinha
* Bwc Social 
* Area de Serviço 
* 1 Vaga para Garagem 
Àrea de Lazer:
* Salão de Festa todo mobiliado 
* Playground

Excelente localização situado na 
Rua Emiliano Perneta Proximo ao 
Parque das Grevilhas.
R$650,00 + condomínio
(44)98685200 - (44)32525200

RESIDENCIA COM 03 DOR-
MITÓRIOS, SALA, COZINHA, 
BWC SOCIAL, LAVANDERIA 
COBERTA, GARAGEM CO-
BERTA
RUA D. PEDRO II, 108. 
R$600,00. (44)98685200
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IMÓVEIS

VENDE

ALUGA

AGÊNCIA DO 
TRABALHADOR

NOVA ESPERANÇA-PR

AUTOMÓVEIS
Vende-se ou troca: Ranger cabine Dupla 

2001/2002,XLT-Power Stock, diesel – único 
dono, trio elétrico, tampão marítimo, 4 

pneus novos, protetor de caçamba, Santo 
Antonio, estribo-Airbag.

Tratar pelo Telefone: 44-985206767 e 9972 
0430

Vende-se ou troca: C4 Pallas 2009/10 –Top 
de linha, exclusive Pach Technologic, 

automático,Tip-Tronic, bancos de couro, 
faróis de xenon, retrovisores retrateis, ABS, 
EPD; o mais completo, 57000km, 4 pneus 

novos, com todas revisões feitas na cor 

preto perolizado.
Tratar pelo telefones: 44-9852 6767 e 9972 

0430

Vende-se ou troca: Pegeout 2009/10, na cor 
prata, com teto solar, 4 peneus novos.

Tratar pelo telefone: 44- 9852 6767 e 9972 
0430

Vende-se ou troca por gado, trator MF. 290 
pesado, ano 87, pneus semi novos em bom 

estado de conservação.
Tratar pelo telefone: 44- 9852 6767 e 9972 

0430

Vagas urgentes para trabalhar com silo 
em FloraÍ.  Interessados comparecer na 
Agência.

Vaga para MOTORISTA D/E, TRA-
TORISTA, SOLDADOR, LUBRI-
FICADOR, VIGIA, AJUDANTE 
GERAL (ENGATE, CULTIVO OU 
HERBICIDA, CAPINA QUÍMICA), 
BORRACHEIRO para trabalhar na 
USINA SANTA TERESINHA de 
Iguatemi. Interessados comparecer na 
Agência para preenchimento da ficha.

Vagas para AUX DE EMPACOTA-
MENTO e AUX DE PRODUÇÃO, 
para trabalhar na USINA ALTO 
ALEGRE de Colorado, com direito a 
Transporte e Cesta básica. Interessados 
comparecer na Agência para preenchi-
mento da ficha.

Vagas para AJUDANTE DE PESQUI-
SA AGRICOLA para Safra 2013/2014 
na empresa RURÍCULA.  Os inte-
ressados devem comparecer na para 
preenchimento da ficha de inscrição.

Vagas para RETISTA, GALONEIRA, 
ESTAMPADOR, AUX DE ESTAM-
PARIA, ENCARREGADO DE 
EXPEDIÇÃO, AUX DE CORTE, OP 
DE MÁQ DE BORDADO e VENDE-
DOR EXTERNO para um fábrica de 
confecções. Interessados comparecer na 
Agência para preenchimento de Ficha.

HÁ VAGAS PARA:
 
AÇOUGUEIRO
ADMINISTRADOR DE RH
AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO
AJUDANTE GERAL
ALINHADOR DE PNEUS
ATENDENTE COMERCIAL
ATENDENTE DE BALCÃO
ATENDENTE DE LANCHONETE
ATENDENTE DE TELEMARKE-
TING/COBRANÇA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
AUXILIAR DE COZINHA

AUXILIAR DE ESCRITORIO
AUXILIAR DE MECÂNICO
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
AUXILIAR DE SOLDADOR
CABELEIREIRA
CALDEIREIRO
COSTUREIRA DE MÁQUINA 
RETA
COSTUREIRA DE MÁQUINAS 
INDUSTRIAIS
COSTUREIRA EM GERAL
ELETRICISTA DE AUTOS
EMPACOTADOR
ENCANADOR
ENCARREGADO DE FRIOS
ESTETICISTA
FUNILEIRO DE AUTOMÓVEIS
INSTALADOR DE ANTENAS DE 
TELEVISÃO
INSTALADOR DE SISTEMA DE 
SEGURANÇA
LAVADOR DE AUTOMÓVEIS
MARCENEIRO
MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS
MECÂNICO DE MOTO
MOTORISTA DE CAMINHÃO – 
GUINCHO PESADO COM MUNK
MOTORISTA DE CAMINHÃO 
TRUCK
MOTORISTA ENTREGADOR
OPERADOR DE CAIXA
OPERADOR DE GUINDASTE
OPERADOR DE RETRO ESCAVA-
DEIRA
PINTOR DE AUTOMÓVEIS
PROFESSOR DE ADMINISTRA-
ÇÃO, INGLÊS, INFORMÁTICA E 
MANUTENÇÃO
PROMOTOR DE VENDAS
REPOSITOR DE MERCADORIAS
SERRALHEIRO
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO 
TRABALHO
TÉCNICO DE SUPORTE EXTER-
NO / INTERNO
TRABALHADOR RURAL
VENDEDOR
VENDEDOR DE SERVIÇOS
VENDEDOR E INSTALADOR DE 
BATERIAS
VENDEDOR EXTERNO
ZELADORA

MOTOS
YAMAHA – NEO - 2007

PRATA – R$3.290,00
FONE  - 3252 – 9009 / 9941 - 7567

HONDA – TWISTER - 2005
VERMELHA – R$4.990,00

FONE – 3252 – 9009 / 9941 2160

HONDA - FAN 125 ES - 2010
VERMELHA – R$ R$4.290,00

FONE – 3252 – 9009 / 9941 7567

HONDA – CG TITAN KS – 2009
PRETA – R$4.290,00

FONE – 3252 – 9009 / 9941 2160

YAMAHA  - YBR FACTOR K – 2010
VERMELHA – R$ 4.290,00

FONE – 3252 – 9009 / 9941 7567

YAMAHA YBR FACTOR ED (COMPLETA) 
2010

ROXA – R$4.490,00
FONE – 3252 9009 / 9941 2160

Conheça os apps que facilitam sua vida automotiva

Aparelhos smart-
phones e tablets es-
tão cada vez mais 

presentes no dia a dia das 
pessoas. Se você precisa de 
direções, quer evitar locais 
congestionados ou procura 
algum entretenimento a bor-
do do seu carro o celular é um 
bom aliado. Existem vários 
aplicativos que fazem isso e 
um pouco mais. E vale lem-
brar que nem sempre você 
precisa pagar por todas essas 
comodidades. Muitas vezes, 
um app (sigla que significa 
aplicativo) excelente pode 
ser encontrado de graça -- há 
quem cobre até R$ 50 em ver-
sões de apps semelhantes aos 
gratuitos. Por isso, você deve 
ficar atento as reviews antes 
de baixar qualquer app no 
seu celular.

Para ajudar nessa busca, 
selecionamos alguns aplica-
tivos grátis que vão facilitar 

bastante sua vida automotiva.

Google Maps Navigation
Android/ Iphone

Informações atualizadas 
sobre o trânsito e vista pano-
râmica de endereços (street 
view) são algumas das op-
ções do sistema gratuito de 
navegação do Google. O app 
dá instruções detalhadas de 
rotas para o motorista. E não 
há necessidade de saber o 
endereço corretamente, pois 
o Google sempre te ajuda a 
achar. É mais completo que 
um GPS.

Waze

Android/ Iphone

Waze é uma rede social de 
mapeamento, trânsito e nave-
gação que já tem uma comu-
nidade de 50 milhões de usuá-
rios no mundo. Assim como o 
Google Maps, ele tem navega-
ção por voz e rotas baseadas 
nas informação do trânsito. 
Por  ter uma abordagem de 
rede, todos os usuários se aju-
dam.Com ele, você pode saber 
quem dos seus amigos está 
na rua, além de alertas sobre 
acidentes, perigos, blitz, vias 
bloqueadas, postos de com-
bustível mais baratos e tudo 
mais que foi compartilhado 
pelos outros usuários. Para 
ficar mais divertido, o Waze 
tem um ranking com usuários 

que mais contribuíram na co-
munidade.

Minhas Trilhas
Somente Android

Esse app é bem útil para 
quem gosta de  gravar e com-
partilhar informações de tra-
jetos de viagens. É possível 
dizer que ele funciona como 
um computador de bordo 
avançado.

Por meio do GPS, o usuá-
rio pode ter acesso a vários 
dados de sua rota, como a dis-
tância percorrida, trajeto feito, 
velocidade média e máxima, 
altitude, tempo gasto, entre 
outras informações. Tudo fica 
registrado no seu celular, po-

dendo ser consultado a  qual-
quer momento. A interface é 
bem didática.Também serve 
para quem gosta de correr ou 
andar de bike.

Álcool ou gasolina, chefia?
Android/ Iphone

Se você tem um carro flex 
com certeza já teve essa dúvi-
da na hora de abastecer. Com 
esse aplicativo basta informar 
os preços dos dois combustí-
veis na bomba que ele te indi-
ca com qual deles você deve 
abstecer -- levando em conta 
que o etanol deixa de ser van-
tajoso quando passa a custar 

70% do preço da gasolina.

Querido Carro
Android/ Iphone

Esse aplicativo ainda é 
novo mas traz um serviço bas-
tante útil. Com ele você pode  
localizar as oficinas mais pró-
ximas usando o GPS do ce-
lular. As  informações de seu 
veículo ficam guardados no 
banco de dados do app e as-
sim também é possível acom-
panhar a manutenção do veí-
culo e as datas das próximas 
revisões. São mais de 2 mil 
oficinas e autopeças cadastra-
das em todo o Brasil. UOL
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Governo

Investimentos do Estado amenizam dificuldades 
financeiras dos municípios de Nova Esperança, Alto 

Paraná, Presidente Castelo Branco e Uniflor 

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com
Com informações da AENotícias

A difícil situação financei-
ra vivida pelas prefeituras 
em função da queda nos 

repasses do Fundo de Participação 
dos Municípios (FPM) e as ações 
do governo estadual para suprir a 
necessidade de investimentos fo-
ram temas dos encontros que o 
governador Beto Richa teve nesta 
sexta-feira (5) com prefeitos e co-
munidades de Alto Paraná, Uniflor, 
Presidente Castelo Branco, Manda-
guaçu e Nova Esperança, na região 
Noroeste. 

Os prefeitos ressaltaram a im-
portância da presença do Estado 
para apoiar os municípios na tare-
fa de responder as necessidades da 
população. “Não há como atender a 
população se o município não tem 
recursos. O FPM foi cortado pela 
metade e todo o investimento feito 
pelo Estado é como um presente”, 
afirmou o prefeito de Alto Paraná, 
Cláudio Golemba, o primeiro a 
receber o governador nesta sexta-
-feira. 

“O Governo Federal dá aos 
pingados e pede milhões de docu-
mentos. O governo estadual é aber-
to, ajuda de forma clara”, disse ele. 
Golemba enfatizou a atenção do da 
administração estadual para com os 
municípios e disse que Beto Richa é 
o primeiro governador em 20 anos 
a ir a Alto Paraná. “Isso é uma de-
monstração da sensibilidade para 
com as questões locais e tem nos 
ajudado em todas as áreas da admi-
nistração”, disse ele. 

O prefeito de Nova Esperança, 
Gerson Zanusso, elogiou a agili-
dade e a atenção do governador e 
sua equipe. “Quando reivindica-
mos obras ou investimentos eles 
nos atendem. O governador mon-
tou uma equipe muito boa, com 
comunicação e interação entre os 
secretários. Ele dá autonomia para 
os secretários e isso agiliza o aten-
dimento aos municípios", afirmou 
Zanusso. O prefeito afirmou, ainda, 
que o governo investe em todos os 
municípios, sem distinção partidá-
ria, e ajuda quem mais precisa. 

RESPEITO - O governador 
disse irá a todos os 399 municípios 
paranaenses. “Faço isso com prazer. 
É um gesto de consideração, de res-
peito para com as pessoas”, disse Ri-
cha. Só nesta semana, o governador 
cumpriu agenda em 12 municípios 
do Noroeste e em mais quatro ci-
dades da Região Metropolitana de 
Curitiba. Na semana passada, ele 
esteve em outros 12 municípios, 
também do Noroeste. “Isso me dá 
oportunidade de conhecer mais 
e melhor a realidade de cada mu-
nicípio e de constatar as obras em 
andamento, verificar as necessidade 
da população e traduzi-las em ações 
concretas”, afirmou. 

ALTO PARANÁ – Em Alto Pa-
raná são investidos R$ 886 mil em 
pavimentação asfáltica e mais R$ 
230 mil em recape asfáltico. Além 
disso, serão repassados R$ 350 mil 
do Plano do Plano de Desenvolvi-
mento dos Municípios (PAM). O 
dinheiro é a fundo perdido e será 
aplicado em projeto escolhido pela 
população. 

A área da habitação é também 
um destaque em Alto Paraná. A 
Cohapar e a Caixa Econômica Fede-
ral investem R$ 7 milhões na cons-
trução de moradias para 92 famílias 
da área urbana (já em construção) e 

Osvaldo Vidual

Governador Beto Richa, ao lado do prefeito de Nova Esperança, Gerson Za-
nusso, 1ª Dama Miriam Zanusso, Deputado Evandro Jr. e empresário Eduardo 
Pasquini durante solenidade na Câmara Municipal, libera recursos para a agri-

cultura e anuncia investimentos para obras de infraestrutura no município

PRESIDENTE CASTELO BRANCO. Governador Beto Richa, 
durante encontro com a prefeita Gisele Faccin Gui, assinou 

convênio para a compra de calcário para pequenos agriculto-
res, óleo diesel para as máquinas que atuam na melhoria das 

estradas rurais e para obras de infraestrutura para o município 

UNIFLOR. Governador Beto Richa, ao lado do prefeito 
de Uniflor, Antonio Zanchetti Netto, libera recursos 

para a agricultura, compra de equipamentos de custeio 
e medicamentos para a farmácia municipal, e anuncia 

investimentos para obras de infraestrutura do município

Em Alto Paraná são investidos R$ 886 mil em pavimentação asfáltica e 
mais R$ 230 mil em recape asfáltico. Além disso, serão repassados R$ 350 
mil do Plano do Plano de Desenvolvimento dos Municípios (PAM). O dinhei-
ro é a fundo perdido e será aplicado em projeto escolhido pela população

Raphael Guimarães

Ricardo Almeida/ANPr

Ricardo Almeida/ANPr

A Câmara Municipal de Nova Esperança lotou para pres-
tigiar a visita do Governador do Paraná, Beto Richa

Osvaldo Vidual

1ª Dama Miriam Zanusso, Akemi Nishimo-
ri, chefe do escritório regional da Secreta-
ria da Família e Desenvolvimento Social e 
Maria Isabel Cardoso Escobar, Secretária 
da Assistencia Social de Nova Esperança

Lideranças Políticas de Uniflor 
acompanharam os repasses do 

Governo do Estado

Prefeito de Alto Paraná Dr. Claudio Golemba 
recepcionou o Governador Beto Richa

O governador Beto Richa 
esteve na sexta-feira (5) 
com prefeitos e comuni-

dades de Nova Esperança, 
Alto Paraná, Uniflor e Pre-

sidente Castelo Branco

há mais 88 em projetos. 
No encontro de prefeitos realiza-

do em Londrina, dia 20 de junho, o 
governador e o prefeito Dr.  Cláudio 
Golemba assinaram convênio para 
o Programa de Ressocialização e 
Combate à Erosão Urbana (Proceu). 
O governo repassa tubos de concre-
tos para a prefeitura usar em obras 
de combate à erosão. Os tubos são 
fabricados nas unidades industriais 
do Instituto ÁguasParaná, localiza-
das em Cruzeiro do Oeste, Arapon-
gas e Paranavaí. As fábricas utilizam 
mão de obra de presos em regime 
semiaberto. Alto Paraná receberá o 
equivalente a R$ 24 mil em tubos. 

Alto Paraná recebe do governo 
recursos mensais para despesas de 
custeio e aquisição de equipamentos 
para a farmácia municipal, que aten-
de a população com fornecimento 
de medicamentos básicos. 

O  governador fez o repasse de 
R$ 88 mil para a prefeitura adquirir 
calcário agrícola para pequenos pro-

dutores e de R$ 22 mil para compra 
de óleo diesel para máquinas que 
atuam em melhoria de estradas ru-
rais. 

O prefeito  Dr. Cláudio Golemba 
formalizou a adesão do município 
ao Família Paranaense. O programa, 
desenvolvido pelo governo estadual, 

em parceria com os municípios, 
busca reduzir os índices de pobreza 
no Estado. 

UNIFLOR – Recebido pelo 
prefeito Antonio Zanchetti Neto, o 
governador Beto Richa anunciou 
a instalação de um Telecentro- Es-
paço Cidadão. No Espaço Cidadão 
o Governo do Estado oferta cursos 
presenciais e a distância. Além disso, 
a população tem acesso ao governo 
eletrônico e às demais possibilidades 
de aprendizado e informação permi-
tida pela internet. 

O prefeito formalizou a adesão 
do município ao Família Paranaen-
se. O programa é desenvolvido pelo 

Governo do Estado em parceria com 
os municípios e busca baixar o índi-
ce de pobreza no Estado. 

Uniflor receberá R$ 300 mil do 
Plano de Apoio ao Desenvolvimento 
dos Municípios (PAM). O recurso é 
a fundo perdido e será aplicado na 
construção de uma pista de cami-

nhada. O projeto foi escolhido pela 
população, em audiência pública. 

A prefeitura recebe do governo 
recursos mensais para despesas de 
custeio e aquisição de equipamentos 
para a farmácia municipal, que aten-
de a população com fornecimento 
de medicamentos básicos. 

O prefeito Antonio Zanchetti-
Neto disse que há mais de 30 anos 
seu município não recebia um go-
vernador e que a presença de Richa 
é uma demonstração de respeito. 
“Os municípios tem dificuldades 
financeiras e o apoio do governo é 
fundamental”, disse ele. “A prefeitura 
investe 23% dos recursos em saúde e 

os recursos repassados pelo governo 
são importantes, porque a popula-
ção usa muito o programa de aten-
dimento com medicamento. 

NOVA ESPERANÇA – O go-
vernador anunciou investimento de 
R$ 9,6 milhões da Copel em me-
lhoria da subestação de Nova Espe-
rança. No encontro com o prefeito 
Gerson Zanusso foram destacados, 
também, os investimentos em pavi-
mentação de ruas em três grandes 
conjuntos habitacionais, que somam 
R$ 2,5 milhões. 

O governador assinou convênio 
para repasse à prefeitura de R$ 80 
mil para aquisição de calcário agrí-
cola e mais R$ 24 mil para compra 
de óleo diesel usado em máquinas 
que atuam em melhoria de estradas 
ruais. Nova Esperança também fez 
adesão ao programa Família Para-
naense, que busca reduzir o índice 
de pobreza no Estado. 

Do Plano de Apoio ao Desen-
volvimento dos Municípios (PAM) 
serão repassados R$ 450 mil, a fun-
do perdido, para a prefeitura aplicar 
em projeto escolhido pela popula-
ção. Na área da habitação, há projeto 
para construção de 270 moradias 
urbanas e 20 rurais. 

PRESIDENTE CASTELO 
BRANCO – No encontro com a 
prefeita Gisele Faccin Gui, foi for-
malizada a adesão do município ao 
Família Paranaense, programa do 
governo estadual em parceria com 
as prefeituras, que visa reduzir os 
índices de pobreza no Estado. Estão 
sendo construídas em Presidente 
Castelo Branco 14 moradias rurais. 
O investimento é de R$ 400 mil. As 
obras de melhoria na rede de energia 
elétrica somam R$ 708 mil. 

Presidente Castelo Branco rece-
berá R$ 300 mil do Plano de Apoio 
ao Desenvolvimento dos Municípios 

(PAM). O dinheiro é a fundo perdi-
do e será aplicado em projeto esco-
lhido pela população. 

A prefeitura recebe do governo 
recursos mensais para despesas de 
custeio e aquisição de equipamentos 
para a farmácia municipal, que aten-
de a população com fornecimento 
de medicamentos básicos. 

O governador assinou convênio 
para repasse de R$ 80 mil para com-
pra de calcário agrícola para peque-
nos produtores e de R$ 33 mil para 
aquisição de óleo diesel usado em 
máquinas que atuam em melhoria 
de estradas rurais. 

70% do preço da gasolina.

Querido Carro
Android/ Iphone

Esse aplicativo ainda é 
novo mas traz um serviço bas-
tante útil. Com ele você pode  
localizar as oficinas mais pró-
ximas usando o GPS do ce-
lular. As  informações de seu 
veículo ficam guardados no 
banco de dados do app e as-
sim também é possível acom-
panhar a manutenção do veí-
culo e as datas das próximas 
revisões. São mais de 2 mil 
oficinas e autopeças cadastra-
das em todo o Brasil. UOL
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A Semana... Durante sua passagem pelo no-
roeste do Estado, o governador 
Beto Richa (PSDB) fez questão 

de parar por alguns minutos na sua 
concorrida agenda de visitas a cidades 
da região para ler o Jornal Noroeste.

No Centro de Eventos “Agenor 
Fumagalli” em Uniflor, o governador 
fez a leitura do “Noroeste” ao ver sua 

caricatura, de maneira bem descontraí-
da apontou para o desenho e brincou 

com os jornalistas e políticos presentes 
dizendo: “Olha eu aqui!”, sorrindo com 
a forma bem humorada ao qual foi re-

tratado pelo artista Paulo Nunes.

Osvaldo Vidual

AEN/PR
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Alex Fernandes França
EM FOCO
alexnoroeste@hotmail.com

Asfalto Bela Vista-Ivaitinga
Aproveitando a visita do Governador Beto Richa, o prefeito Gerson Za-

nusso, dono de uma simpatia e carisma incomensuráveis, em seu discurso 
de recepção ao Beto e comitiva, explicou as dificuldades enfrentadas pelos 
produtores rurais do distrito de Ivaitinga, que muitas vezes ficam ilhados 
por conta das chuvas que dificultam a passagem por aquela estrada rural e 
que  sua não pavimentação há tempos tanto os incomoda, atrapalhando até 
mesmo o escoamento da produção. Gerson, que conduziu sua fala de forma 
muito descontraída e sincera, se emocionou ao falar de alguns fatos, sorriu 
ao lembrar de outros, comoveu a platéia e sensibilizou o governador, que 
sinalizou positivamente ao pedido do prefeito. 

Todos os presentes tiveram a mesma impressão de que o sonho do 
asfaltamento daquela estrada finalmente se tornará realidade. Uma frase 
célebre de Charles Chaplin (1889 - 1977) vejo estampada na maneira do 
prefeito Gerson agir. “Se tivesse acreditado na minha brincadeira de dizer 
verdades teria ouvido verdades que teimo em dizer brincando, falei muitas 
vezes brincando, mas jamais duvidei da sinceridade da platéia que sorria”. 
As palavras comovem. Os exemplos arrastam!

Associação
O comerciante que paga para pertencer a uma determinada Associação 

Comercial precisa ter o esperado retorno para justificar sua filiação. Se a en-
tidade pouco divulga suas ações (se é que estas existem) não há razão para 
pertencer ao quadro associativo. Uma entidade de classes não deve atender 
a grupos partidários cujos interesses sobrepujam ao do bem comum, no 
caso dos comerciantes. A abordagem aqui é de forma genérica, já que este 
periódico circula em 12 municípios da região. Sem mencionar “A” ou “B”, 
entendo que uma Associação Comercial viva é quando esta se destina à 
realização de um objetivo comum, no caso em questão de oferecer serviços 
de qualidade, elaborando campanhas consistentes no intuito de fomentar as 
vendas! Se você pertence a um determinado quadro associativo, porém não 
está contente com o desempenho de determinada diretoria, não há razão 
para continuar pagando uma mensalidade, que normalmente não é bara-
ta, sem que suas perspectivas sejam atendidas! Mas se você está contente, 
obtendo o retorno esperado, vendo as ações sendo realizadas a contento, 
permaneça! Se não está, reavalie o destino de seu investimento financeiro. 
Pense nisso!

Passeio ciclístico
No último final de semana aconteceu um Passeio Ciclístico em Nova 

Esperança. Foi muito bom ver famílias inteiras se reunirem no entorno do 
Estádio Municipal para a largada. Uma estrutura de som e palco foi mon-
tada e com o apoio da Polícia Militar e carros de apoios de empresas locais 
não houve quaisquer incidentes. Os organizadores estão de parabéns e que 
a iniciativa prospere e possamos ver as famílias se confraternizando em 
eventos desse porte. Parabéns a todos os envolvidos. 

Tortura e morte
O Ministério Público do Paraná, por meio da 1ª Promotoria de Justiça 

da comarca de Maringá, propôs, na última semana, ação civil pública por 
atos de improbidade administrativa contra seis agentes penitenciários acu-
sados de torturar até a morte um preso da Casa de Custódia de Maringá.

           De acordo com a ação, assinada pelos promotores de Justiça José 
Aparecido da Cruz, Leonardo da Silva Vilhena e Mauricio Kalache, em 14 
de fevereiro deste ano, um homem foi preso em Ourizona, na região me-
tropolitana de Maringá, acusado de estuprar e matar sua mãe adotiva, de 78 
anos. O preso – que confessou os abusos – foi então transferido da cadeira 
pública de Mandaguaçu para a Casa de Custódia de Maringá (CCM). No 
dia 16, segundo a ação, o detento, que estava no “cubículo 1411” da CCM, 
foi submetido a “intenso sofrimento físico e moral, como forma de castigo 
pessoal”, pelos seis agentes penitenciários. As agressões levaram o detento à 
morte. Por conta disso, foi ajuizada a ação civil pública em que é requerida 
a condenação dos seis agentes por improbidade administrativa e o afasta-
mento dos agentes penitenciários de seus respectivos cargos.

Pesquisa 
Um levantamento do Centro de Referência em Saúde do Homem mos-

tra que 70% das pessoas do sexo masculino que procuram um consultó-
rio médico tiveram a influência da mulher ou de filhos. O estudo também 
revela que mais da metade desses pacientes adiaram a ida ao médico e já 
chegaram com doenças em estágio avançado. Entre as justificativas apre-
sentadas pelos homens entrevistados estão a falta de tempo, o preconceito 
e a sensação de invulnerabilidade às doenças. Os pacientes relataram que 
só cederam aos apelos dos parentes quando a dor ou o incômodo passou a 
atrapalhar muito a rotina. A incidência de enfermidades ocorre principal-
mente após os 40 anos. As patologias mais comuns são câncer de próstata, 
problemas nos rins e na bexiga que podem levar ao câncer, alterações hor-
monais, cálculos renais e crescimento benigno da próstata. 

Doadores de campanha
A Procuradoria-Geral da República (PGR) entrou com ação no Supre-

mo Tribunal Federal (STF) pedindo a obrigatoriedade da divulgação dos 
doadores de campanha nas prestações parciais de contas dos candidatos, 
feitas em agosto e em setembro do ano eleitoral. Atualmente, a especifica-
ção só é cobrada por lei na apresentação final de contas, realizada 30 dias 
após o pleito.O Ministério Público questiona trecho do item incluído em 
2006 na Lei das Eleições, de 1997, que instituiu a divulgação pela inter-
net das prestações parciais de contas dos candidatos. O item determina a 
divulgação de recursos recebidos e os gastos realizados, mas indica que o 
detalhamento do nome dos doadores deve vir apenas na prestação final. 
Os prazos do STF estão interrompidos no mês de julho devido ao recesso.

Nas embalagens
O Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) divul-

gou novas normas que vão mudar as embalagens de diversas bebidas não 
alcoólicas. As instruções divulgadas determinam que a quantidade do pro-
duto natural utilizado terá de ser destacada em letras maiúsculas nos rótu-
los de refrescos em pó, chás prontos para consumo, xarope para o preparo 
de refrigerantes (pré-mix), bebidas compostas, soda e xarope concentrado 
(de guaraná, por exemplo). O objetivo é informar ao consumidor a respeito 
da quantidade de produto natural de origem vegetal (frutas, folhagens, pol-
pa, entre outros) que estará ingerindo ao escolher uma determinada bebida. 
As novas regras não representam vitória significativa. Isso porque sucos e 
néctares estão fora dessas orientações (valendo apenas para refrescos, refri-
gerantes, chás prontos, xaropes e sodas) e eles são os grandes campeões de 
venda, além de serem os que mais induzem o consumidor a pensar que está 
consumindo um produto mais natural, com alta concentração de frutas. 

“O tempo não só cura, mas também reconcilia” –
Victor Hugo (1802-1885)

REJEITE O DESÂNIMO

PARA MEDITAR

O coração alegre é 
bom remédio, mas 
o espírito abati-

do faz secar os ossos. Prov. 
17:22.

Está provado pela ciên-
cia médica que pessoas feli-
zes vivem mais. Mesmo com 
câncer, aqueles que estão 
em paz com Deus e com os 
homens têm mais possibili-
dades de cura. Não se trata 
de pensamento positivo. 
Com autodisciplina e um 
pouco de esforço, você pode 
repetir um milhão de vezes: 
“Estou bem, estou bem.” Po-
rém, quando a noite chega, 
os fantasmas de sua pró-
pria consciência perturbam 
seu coração. Tudo continua 
igual.

A expressão “o coração 
alegre”, que o texto de hoje 
menciona, em hebraico, é 
Leb sámêh. Literalmente, 
significa um coração satis-
feito e agradecido. Satisfa-
ção, não conformismo. É 
reconhecimento da sobera-
nia de Deus. Nada acontece 
debaixo do Sol sem que Ele 
o permita. O que você está 
vivendo neste momento, 
por difícil que seja, é o plano 
maravilhoso de Deus para 
você. Eu sei que você não 
compreende hoje. A dor im-
pede de ver muitas coisas, o 
tempo encarregará de mos-
trar-lhe que Deus sempre 
tem razão.

A confiança em Deus 
coloca paz e otimismo em 
seu coração. Não são atitu-
des fabricadas. São caudais 
de água limpa que brotam 
de um manancial puro. Co-
nectado ao poder infinito, o 
ser mais frágil torna-se forte 
e olha a vida sob um prisma 
diferente.

Nas horas mais escuras 
da vida, aprenda a confiar 
em Deus. Por mais que a 
adversidade pareça arrasar 
seus sonhos, Deus não per-
deu o controle da situação. 
Ele continua ao leme de sua 
pequena embarcação e o le-
vará ao porto seguro. O se-
gredo é não desistir.

Se você tirar os olhos de 
Jesus e os colocar nas difi-
culdades, o barquinho co-
meçará a afundar. Só Jesus é 
capaz de ajudá-lo a atraves-
sar o vale de trevas pelo qual 
você está passando.

Abra seu coração a Deus, 
clame! Diga-Lhe que já não 
tem forças para resistir à 
provação. Ele o ouvirá. Não 
é insensível ao sofrimento 
humano. Não precisa ser 
informado da dor que en-
volve sua vida. Mas quando 
você diz para Ele o que está 
sentindo, a sua fé aumenta, 
a confiança brilha, e isso lhe 
faz um bem extraordinário. 
Porque “o coração alegre é 
bom remédio, mas o espírito 
abatido faz secar os ossos”.

Nova Esperança 
participa da 

3ª Conferência 
de Cultura em 

Maringá

Representado pela 
Coordenadora de 
Cultura Roberta Fer-

nandes e pela Coordenadora 
de Educação Ana de Santi, o 
município de Nova Esperan-
ça participou da 3ª Conferên-
cia Intermunicipal de Cultu-
ra em Maringá.

A 3ª Conferência Inter-
municipal de Cultura da Re-
gião de Maringá foi realizada 
no dia 5 de julho no Teatro 
Calil Haddad, abrangendo o 
mesmo tema da 3ª Conferên-
cia Nacional de Cultura que 
acontecerá em Brasília em 
novembro deste ano. O obje-
tivo foi colher propostas para 
melhoria das políticas cultu-
rais em nível Nacional. 

“Há uma necessidade de 
implantar projetos relaciona-
dos com a cultura e arte no 
Município, pois existe uma 
preocupação em relação às 
atividades culturais para os 

habitantes da cidade.Se a cul-
tura e a arte forem inseridas 
no cotidiano dessas pessoas, 
essas por sua vez compreen-
derão processos históricos, 
culturais, étnicos e ideais e 
terão um maior interesse cul-
tural, tornando-se uma pes-
soa mais culta, crítica, cria-
tiva e com ideais.” Salienta 
Roberta.

Nessa semana, Roberta 
e Lilian Fávaro- Técnica de 
Programas, estarão em Curi-
tiba participando das Ofi-
cinas de Implementação de 
Sistemas de Cultura. A rea-
lização desse evento provém 
da necessidade de capacitar 
agentes culturais do estado 
para que possam atuar no 
desenvolvimento do Sistema 
Nacional de Cultura. Os par-
ticipantes deverão auxiliar 
os municípios e o estado na 
criação e estruturação dos 
Sistemas de Cultura.

MST libera cancelas de praças de pedágio 
no Noroeste e Centro-oeste do PR

O Dia Nacional das 
Lutas não passou 
em branco em Nova 

Esperança e região. Na ma-
nhã de ontem, quinta-feira 
(11), integrantes do Movi-
mento Sem-Terra (MST) 
liberaram as cancelas das 
praças de pedágio em Presi-
dente Castelo Branco, Cam-
po Mourão, Mandaguari e 
Floresta. Além disso, os car-
teiros cruzaram os braços 
por 24 horas e quatro cen-
trais sindicais organizaram 
uma mobilização que reuniu 
trabalhadores de aproxima-
damente 30 sindicatos no 
final da tarde, no Terminal 
Urbano de Maringá.

As praças de pedágio fo-
ram ocupadas entre 8h45 e 
10h20. Em cada uma delas, 
há, de acordo com a conces-
sionária de rodovias Viapar, 
de cem a 150 manifestantes. 
Segundo a Associação Brasi-
leira de Concessionárias de 
Rodovias (ABCR), as mani-
festações foram pacíficas e 
não havia registros de van-
dalismo até às 13 horas de 
ontem. Os sem-terra exibem 
cartazes e faixas pró reforma 
agrárias àqueles que passam 

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

No final da manhã de ontem, manifestantes do MST liberaram as can-
celas da Praça de Pedágio de Presidente Castelo Branco e segura-
vam faixas com os dizeres: “Pedágio é Roubo – A estrada é nossa” 

pelos locais.
Na região Norte, outras 

cancelas de pedágios foram 
abertas aos motoristas em 
Arapongas, Jataizinho e Jaca-
rezinho, também pelo MST, 
no início da manhã.

A Central Única dos Tra-
balhadores (CUT), a União 
Geral dos Trabalhadores 
(UGT), a Força Sindical 
e a Nova Central Sindical 
(NCST) pretendiam reunir 
diversas classes de trabalha-
dores às 16 horas, no Termi-
nal Urbano de Maringá.

Segundo o presidente da 

regional noroeste da UGT, 
Leocides Furnazza, as prin-
cipais reivindicações do mo-
vimento são pela redução da 
jornada de trabalho para 40 
horas semanais sem redu-
ção salarial; arquivamento 
do projeto de lei 4.330 – que 
prevê a ampliação da tercei-
rização –; fim do fator pre-
videnciário; valorização do 
salário mínimo regional; in-
vestimento de 10% do orça-
mento da união para a saúde; 
investimento de 10% do Pro-
duto Interno Bruto (PIB) em 
educação; e a instauração da 

CPI do Pedágio.
A coordenadora da Regio-

nal Norte Novo da CUT-PR 
em Maringá, Iraídes Baptis-
toni, salienta a importância 
de os trabalhadores se enga-
jarem no Dia Nacional das 
Lutas. “É fundamental que a 
gente consiga fazer uma mo-
bilização para avançar nas 
discussões sobre as condições 
de trabalho e também mos-
trar a nossa indignação com 
a política do País. Precisamos 
fazer com que os governantes 
olhem para nós e deem aten-
ção às nossas pautas.”

José Antônio Costa
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Este transtorno é caracteriza-
do pelo excessivo grau de depen-
dência e confiança nos outros. 
Estas pessoas precisam de outras 
para se apoiar emocionalmente 
necessitam sentir-se seguras. Ge-
ralmente não conseguem evoluir 
na vida produtiva ou afetiva, per-
manecem muitas vezes de forma 
infantil. Permitem que os outros 
tomem decisões importantes a 
respeito de si mesmos. Sentem-
-se desamparadas quando sozi-
nhas. Submetem-se a qualquer 
opinião com facilidade, chegan-
do mesmo a tolerar maus tratos 
pelos outros. Quando postas em 
situação de comando e decisão 
estes não obtêm bons resultados, 
não superam seus limites. 

São incapazes de tomar de-
cisões do dia-a-dia sem que haja 
uma excessiva quantidade de 
conselhos ou reafirmações de ou-
tras pessoas, de forma que per-
mite que outros decidam aspec-
tos importantes de sua vida como 
onde morar, que profissão exer-
cer. Evita fazer exigências ainda 
que esteja em seu direito, sente-
-se sozinho, por medos infun-
dados, pavor de ser abandonado 
por quem possui relacionamento 
íntimo, facilmente é ferido por 
crítica ou desaprovação.

Posição de responsabilidade 
o induz a agitação ou ansiedade 
quando confrontado com certa 
rotina, às vezes decisões triviais.

É característico estes mante-
rem um número muito pequeno 
de relacionamentos com pessoas 

Transtorno de Perso-
nalidade Dependente

que fornecem para eles o tipo 
de ambiente que os protege de 
ter que tomar a responsabili-
dade para si. Pessoas que so-
frem deste mal também podem 
apresentar sintomas de outros 
transtornos de personalidade 
como transtorno da persona-
lidade esquiva. Eles também 
possuem um risco aumentado 
de desenvolver depressão, uso 
de drogas e de sofrer abuso nas 
mãos de outros.

Um diagnóstico formal de 
DPD requer um profissional 
de saúde mental para identifi-
car os critérios acima. Algumas 
pessoas apresentam todos. A 
maioria exibem apenas alguns. 
Se ocasionalmente apresentar 
um ou mais dos critérios acima 
referidos, de tempos a tempos. 
Isso não faz de você uma pes-
soa com DPD. Um padrão in-
vasivo de vários dos critérios é 
necessário para um diagnóstico 
de um transtorno de persona-
lidade. O diagnóstico só pode 
ser feito por um profissional de 
saúde mental qualificado.

O objetivo da cura pode 
ser fazer coisas de maneira in-
dependente, ter autoconfiança, 
acreditar que é capaz de fazer as 
coisas tão bem, ou melhor, que 
os outros, ser responsável pelos 
seus gostos e escolhas. Apren-
der a conviver com os outros 
de forma harmônica e princi-
palmente consigo próprio. A 
mudança pode acontecer basta 
querer e acreditar em si mesmo. 

PM ALERTA SOBRE 
GOLPES A FARMÁ-
CIAS EM NOVA ES-

PERANÇA E REGIÃO

A Policia Militar de Nova 
Esperança, alerta a po-
pulação de Nova Espe-

rança sobre golpes telefônicos 
que cada vez mais estão se tor-
nando freqüentes em todo pais.

Nesta terça-feira (9), a PM 
recebeu diversas ligações bem 
como funcionários de estabele-
cimentos comerciais da cidade, 
os quais compareceram na sede 
da 3ª Cia, e estariam atendendo 
um pedido, feito por um su-
posto policial.

Um indivíduo, ainda não 
identificado, ligou para farmá-

CRAS de Uniflor realiza I Festa Julina

No ultimo dia 
09/07/2013 o CRAS 
de Uniflor jun-

tamente com a prefeitura 
Municipal realizou a I Festa 
Julina, para famílias bene-
ficiarias do programa Bolsa 
Família, grupo da Terceira 
Idade e Contra Turno Social. 

Entre as atrações conta-
mos com três danças, apre-
sentadas pelo Centro Edu-
cacional Pequeno Príncipe, 
terceira Idade e contra turno. 

A secretária municipal de 
Assistência Social, srª Mari-

ley Neves Ribeiro Zanchetti, 
mostrou alegria e satisfação 
com o sucesso da festa.  Foi 
uma tarde de muita alegria, 
músicas e comida típicas. A 
presença das famílias neste foi 

marcante. 
A gestora do CRAS e equi-

pe agradeceram a participa-
ção e a colaboração de todos 
que contribuíram para o su-
cesso do evento.

cias da cidade e utilizando-se 
de um nome fictício, solicitou 
que fossem entregues no “Ba-
talhão” alguns medicamentos 
e que ainda fossem colocados 
certo valor de credito em celu-
lar. O golpista, tentou passar o 
golpe e alguns estabelecimen-
tos chegaram a ligar para 3ª 
Companhia a fim de confirmar 
a venda, e neste momento fo-
ram informados que tratava-se  
de uma tentativa de estelionato.

O que ocorreu, comenta o 
Cap. Cleverson Vidal Veiga, 
Comandante da 3ª Companhia, 
é que tudo isso está sendo mais 
uma modalidade de golpe, ou 
seja, os golpistas utilizam-se de 
nomes e graduação de um PM, 
e solicita os serviços, pois, uma 
vez que o comerciante leva em 
consideração a credibilidade de 
vender a um policial, atende o 
pedido e por fim acaba perden-
do tão somente o credito do ce-
lular, geralmente estas ligações 
partem de dentro de peniten-
ciarias no território nacional.

A PM orienta que é muito 
importante ter um identifica-
dor de chamadas, seja em re-
sidência ou comercio, a fim de 
identificar números de telefo-
ne, em geral, celulares que tem 
seu código 085, 065, 018, são 
os mais utilizados, caso os mu-
nicipes recebam ligações desta 
natureza, anotem o numero do 
telefone que o golpista deseja 
que seja inserido o credito e re-
gistrem um Boletim de Ocor-
rência sobre o fato.

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br
ze@jornalnoroeste.com
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Paraná com governador
Durante a sexta-feira, 05 de julho, acompanhei a visita do go-

vernador Beto Richa (PSDB) as cidades de Alto Paraná, Uniflor e 
Nova Esperança. Ele ainda cumpriu agenda em Presidente Castelo 
Branco, Mandaguaçu e Maringá.

Nas cidades do Noroeste, o governador anunciou a construção 
de postos de saúde, telecentros, asfalto em ruas e avenidas, adesão 
das prefeituras ao programa Mãe Paranaense e inclusão ao Progra-
ma de Apoio aos Municípios – dinheiro a fundo perdido para as 
prefeituras executarem obras escolhidas pelos moradores.

Ao chegar em Alto Paraná, o governador Beto Richa comple-
tou 250 cidades visitadas desde que iniciou seu governo em 2011. 
Na recepção, o prefeito dr. Cláudio Golemba (PSDB) mencionou 
“Beto Richa é o primeiro governador em 20 anos a vir a Alto Para-
ná”, fala quase repetida pelo prefeito de Uniflor, Antonio Zanchetti 
(PSD). Richa destacou. “Faço isso com prazer. É um gesto de con-
sideração, de respeito para com as pessoas”.

Hoje o Paraná tem um governador presente nas cidades, um 
verdadeiro municipalista, com foco na melhoria da gestão dos pre-
feitos e prefeitas do Estado sem fazer acepção por partido político. 
O que ficou evidente é a atenção do governador com as pessoas. 
Coincidentemente em 17 de junho estivemos em Curitiba no Pa-
lácio Iguaçu onde fomos recebidos por Richa e o mesmo que nos 
recebeu foi o que visitou as cidades da região. Beto Richa não faz 
diferença de tratamento, não age com truculência, tem a paciência 
de ouvir as pessoas e enfatiza sempre o novo Paraná que começou 
com um jeito novo de governar.

É certo afirmar que o Estado passou a ser um discreto, mas 
eficiente, propulsor do crescimento da economia. Segundo dados 
do IBGE o comércio apresentou um desempenho expressivo. O 
volume de vendas do comércio varejista paranaense cresceu 18,1% 
no biênio 2011/12, acima da expansão nacional (15,2%), superan-
do por margem significativa também os Estados do Sul, como Rio 
Grande do Sul (15,5%) e Santa Catarina (12,4%).

A visita do governador reflete o verdadeiro sentido de fazer 
política com resultados. Embora para alguns seja uma obrigação 
entendo que a presença da maior autoridade política do Estado nas 
cidades justifica o porquê do governo do Paraná obter resultados 
consistentes. Quem sabe sejam realizações que vão produzir mu-
danças positivas e de longo prazo. Quem sabe, como nas palavras 
do prefeito de Alto Paraná, dr. Cláudio Golemba, “Quiçá o Brasil 
tivesse homens políticos assim, como Beto Richa que sabe ouvir 
o povo”. 

“Quando os justos se engrandecem, o povo se ale-
gra, mas quando o ímpio domina, o povo geme”. 

Provérbios 29:2 

Dinheiro do 
cheque especial 
fica mais caro 
com correção 
média anual 

acima de 150%

A taxa de juros cobrada 
pelos principais ban-
cos do país sobre o 

uso do cheque especial subiu 
0,02 ponto percentual na mé-
dia, com variação mensal de 
7,95% e de 150,46% no ano, 
diz pesquisa da Fundação 
Procon de São Paulo, órgão 
vinculado à Secretaria da Jus-
tiça e da Defesa da Cidadania. 

O levantamento, feito no 
dia 2 deste mês, indica os per-
centuais aplicados por sete 
instituições financeiras. O 
Santander registrou a maior 
taxa, 9,95% ao mês, seguido 
pelo HSBC, com 9,82%, Bra-
desco, com 8,82%, o Itaú, com 
8,75%, o Safra, com 8,25%, o 
Banco do Brasil, com 5,8%, e 
a Caixa Econômica Federal, 
com 4,27%. 

No caso do empréstimo 
pessoal, houve acréscimo de 
0,01 ponto percentual, com a 
taxa mensal subindo de 5,22% 
para 5,23%. No ano, o valor 
a ser pago chega à média de 
84,39%. A alta, no entanto, foi 
influenciada pelo Banco do 
Brasil, única instituição que 
aumentou a taxa, no período, 
de 4,27% para 4,32%. 

O custo mais elevado foi 
constatado no Bradesco, com 
correção mensal de 6,19%. Na 
lista de bancos, o Itaú tem a 
segunda maior taxa de juros, 
6,02%. Em seguida, vieram o 
Santander, com taxa de 5,91%, 
o HSBC, com 5,77%, o Safra, 
com 4,9%, o Banco do Brasil, 
com 4,32%, e a Caixa Econô-
mica Federal, com 3,51%. 

ABr
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Segurança

Taxa de homicídios cai 27% no Estado

O número de homicídios 
dolosos (quando há in-
tenção de matar) caiu 

27% no Paraná nos primeiros 
seis meses do ano, na compa-
ração com o mesmo período de 
2010. Foram registradas 1.316 
ocorrências neste ano, contra 
1.795 em 2010. 

No último mês de junho foi 
registrada a menor taxa de ho-
micídios no Estado desde que 
o índice começou a ser compu-
tado, em 2007, com 170 mortes. 
No comparativo entre os pri-
meiros semestres de 2013 e do 
ano passado, a queda também 
é significativa, chegando a 17%. 
Foram 262 crimes a menos de 
um ano para o outro.

As informações são do le-

vantamento oficial realizado pela 
Coordenadoria de Análise e Pla-
nejamento Estratégico (Cape) da 
Secretaria da Segurança Pública 
e foram divulgadas nesta quinta-
-feira (11/09). 

“Os números revelam que 
a política de segurança pública 
que adotamos mostra resulta-
dos. Temos metas ousadas den-
tro do programa Paraná Seguro 
e queremos alcança-las”, disse o 
governador Beto Richa. “Para 
isso fizemos a maior contratação 
de policiais da história do Para-
ná e investimos muito na estru-
turação das forças de segurança”, 
completou Richa.

O secretário da Segurança 
Pública, Cid Vasques, expli-
ca que a taxa de homicídios é 

o principal indicador utilizado 
para medir a eficiência de ações 
na área da segurança pública. Ele 
ressaltou que a redução de 262 
crimes, no comparativo entre 
os primeiros semestres de 2012 
e 2013, “é como se todo o Esta-
do tivesse ficado um mês inteiro 
sem que ocorressem homicí-
dios”. 

NÚMEROS - Na região da 
capital, que concentra quase 
metade dos crimes violentos do 
Estado, a queda foi ainda maior 
que no restante do Paraná. Em 
Curitiba, a redução nos números 
de homicídios dolosos chegou a 
36%. Foram 260 crimes no pri-
meiro semestre deste ano, contra 
404 de janeiro a junho de 2010. 

Nos municípios da Região 
Metropolitana de Curitiba, a 
taxa de homicídios caiu 37%, 
com o registro de 327 ocorrên-
cias em 2013, contra 518 no pri-
meiro semestre de 2010. Uma 
das maiores quedas foi verificada 
na cidade de Colombo: 58%. Em 
São José dos Pinhais, houve uma 
redução de 50%.

Mantendo como parâmetro 

os mesmos períodos, os núme-
ros da Segurança Pública mos-
tram queda nos registros de 
homicídios nas cidades de Lon-
drina (41%), Cascavel (13%), 
Ponta Grossa (22%) e Foz do 
Iguaçu (35%). Maringá foi o úni-
co grande município em que não 
houve redução.

“É o resultado de um con-
junto de ações promovidas pelas 
unidades da Segurança Pública, 
como operações sistemáticas, 
grandes apreensões de droga 
(principalmente na região de 
fronteira), a implantação de UPS 
em áreas mais sensíveis e tam-
bém a elucidação de crimes, com 
a prisão de homicidas e trafican-
tes”, afirma o secretário da Segu-
rança Pública. 

RELATÓRIO CRIMINAL 
– Os dados referentes a homicí-
dios dolosos são uma prévia do 
Relatório Estatístico Criminal, 
elaborado pela Secretaria da Se-
gurança Pública. A íntegra das 
informações sobre crimes contra 
a vida, furtos, roubos e demais 
ocorrências deverá ser divulgada 
até meados de agosto.

Foto Jonas Oliveira/AENPr

Secretário da Segurança Pública, Cid Vasques 

Neymar supera Messi em R$ 18 
milhões anuais e assume posto 
de 'melhor contrato' no Barça

Se dentro de campo Neymar 
chegou ao Barcelona, da Es-
panha, dizendo que pretende 

ajudar Lionel Messi a manter o posto 
de melhor do mundo, fora das qua-
tro linhas o ex-atacante do Santos já 
supera o argentino. O UOL Esporte 
apurou que somando salário anual, 
premiações e luvas, o brasileiro supe-
ra o camisa 10 do Barça e conquista 
o melhor contrato entre os jogadores 
do clube catalão.

Neymar receberá ordenado de 7 
milhões de euros (R$ 20 milhões) por 
ano e mais 2 milhões (6 milhões) de 
euros por temporada em premiações. 
Além disso, o Barcelona pagará 50 
milhões de euros (R$ 149 milhões) 
em luvas ao atacante. Como o valor 
será pago em cinco parcelas de 10 
milhões de euros (R$ 29 milhões), o 
ex-santista chegará a receber 19 mi-
lhões de euros (R$ 56 milhões) por 
ano.

Desta forma, Neymar receberá 
anualmente 6 milhões de euros (R$ 
18 milhões) a mais que Messi, já que 
o craque argentino recebe 13 milhões 
de euros (R$ 38 milhões), entre salá-
rio, luvas e premiação. O brasileiro 
também deixa para trás os outros 
dois jogadores mais importantes do 
elenco do Barça – os espanhóis Inies-
ta e Xavi, que embolsam 10 milhões 
de euros por temporada (R$ 29 mi-
lhões).

O alto valor investido pelo Bar-
celona em Neymar explica o motivo 
do pai e representante do jogador, 
Neymar da Silva Santos, ter questio-
nado se o clube brasileiro dispunha 
de 100 milhões de euros (R$ 295 
milhões) para manter o seu filho na 
Vila Belmiro. A sugestão de Neymar 

pai foi revelada pelo vice-presidente 
do Santos, Odílio Rodrigues, em re-
união no Conselho Deliberativo no 
mês passado.

O Santos, por sua vez, recebeu 
aproximadamente 17 milhões de 
euros (cerca de R$ 49 milhões) por 
Neymar e ficou apenas com 9 mi-
lhões de euros (aproximadamente R$ 
26 milhões), pois teve que repassar 
40% do montante a DIS, braço espor-
tivo do Grupo Sonda, que detinha 
porcentagem sobre os direitos econô-
micos do atleta, e a Teisa, grupo de 
investidores formados por conselhei-
ros influentes no clube, que gozava de 
5% dos direitos.

O clube do litoral paulista ainda 
terá direito a receber 4,5 milhões de 
euros (R$ 13 milhões) caso o amis-
toso acertado com o Barcelona, da 
Espanha, marcado para o Brasil sem 
data prevista, não aconteça por desis-
tência do clube catalão ou por proi-
bição da CBF (Confederação Brasi-
leira de Futebol), devido à ausência 
de espaço no calendário do futebol 
brasileiro.

O valor anunciado pelo Santos 
não bate com o comunicado no site 
do Barcelona. No material divulgado 
pelos espanhóis consta que Neymar 
custou ao clube catalão 57 milhões de 
euros (aproximadamente R$ 169 mi-
lhões), incluindo um sinal de 10 mi-
lhões de euros (R$ 29 milhões) feito 
com a anuência do Santos em 2011.

Em relação aos ganhos de Ney-
mar no Barcelona, parte da imprensa 
espanhola acredita que o megassa-
lário do craque brasileiro pode pro-
vocar uma crise entre os jogadores 
mais importantes do elenco do Bar-
ça. UOL

Esporte
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Dicas de pesca
COMO PESCAR MANDI

SEPARADOS PELO SETOR DE AUTO PEÇAS E PELO FUTEBOL

Osmair Frederido (Baixinho) – 
Nova Peças

Juninho Paulista – Ex jogador 
da Seleção Brasileira de Futebol

+ =
Pedro Paulo – Vereador 

em Nova Esperança

SEPARADOS NA MATERNIDADE

Mayko Aparecido Cassimiro – 
Camilo Supermercados

Jô Soares – Entrevistador da 
Rede Globo

Hudson Rosa de Oliveira – 
Camilo Supermercados

Roberto Gurgel - Procurador-
geral da República do Brasil

Graça Bordim - Vereadora Padre José Moreira  
Silveira – Pároco 

Sonia Abrão  –  Apresentadora 
da RedeTV!

Sting – Cantor e 
ambientalista

CARICATURA DA SEMANA
POR: PAULO NUNES

Muitas pessoas estão op-
tando como lazer o ato 
de pescar. Essa é uma ati-

vidade prazerosa, alegre e que traz 
bem estar a todos. Quem que não 
gosta de boa pescaria ao ar livre? 
Acredita-se que todo brasileiro nato 
ama pescar. E para isso, é necessá-
rio alguns truques, algumas dicas de 
como pegar um belo peixe. Será que 
você sabe realmente como pescar 
um bom peixe? Se você adora essa 
atividade, não deixe de conferir in-
formações e dicas valiosas de como 
pescar um dos peixes mais belos, 
o Mandi. Veja informações e mais 
detalhes a Peixe de couro e de água 
doce. Possui três ferrões serrilhados, 
sendo um na cabeça e dois nos flan-
cos. Os ferrões são cobertos por uma 
camada de líquido venenoso, que 
após a ferrada, provoca muita dor. 
Existem diversos tipos: mandi-ban-
deira, mandi-chorão, mandi-guaçu, 
mandi-guaru, mandijuba, mandi-
-boi, mandi-casca, mandi-branco, 
mandi-pintado, mandi-amarelo, 
mandi-urutu e mandi-bagre.

Mandi-Amarelo
Os peixes dessa espécie pos-

suem coloração amarelada, com 
pintas pretas pelo corpo. São de cou-
ro e vivem em água doce.

Mandi-Bagre
Nome comum a dois peixes de 

couro, são encontrados em leitos de 
rios.

Mandi-Bandeira
Possui as nadadeiras bem de-

senvolvidas e é manchado com pin-
tas escuras, sobre coloração amare-
lada. É encontrado em leitos de rios 

e sua pesca é feita preferencialmente 
à noite. Usa-se como isca, tripa de 
galinha, minhoca e pequenos peixes.

Mandi-Chorão
Quando aprisionadas, essas es-

pécies soltam pequenos chiados, 
mais parecendo pequenos patos. Em 
virtude do veneno existente em seus 
ferrões, suas ferroadas são bastante 
dolorosas.

Mandi-Guaçu
Chega a medir 40 cm de compri-

mento.
Mandi-Guaru
É também chamado de “mandi-

-pinima”. São encontrados em leitos 
de rios. Sua pesca é feita durante o 
ano todo, usando-se como iscas, tri-
pa de galinha, pedaços de peixes e 
minhoca.

Mandií
Espécie de “mandi” da Amazô-

nia.
Pesca noturna exige cuidado
Algumas espécies de peixes são 

mais ativas durante a noite, em geral 
peixes de couro, no caso de peixes de 
água doce. Outro fator que favorece 
a pesca noturna é que nesse perío-
do há maior tranqüilidade, menor 
movimento de barcos e pessoas no 
rio ou represa, portanto um silêncio 
maior. Junte-se a isso que os peixes 
maiores parecem ser mais ativos du-
rante a noite, o que torna esse tipo de 
pesca uma boa opção quando vista 
apenas por esse aspecto. Por outro 
lado a pesca noturna trás muitas 
desvantagens aos seus praticantes 
como desconforto, pouca visibili-
dade, limitação de ações e princi-
palmente por apresentar perigos 

redobrados para segurança pessoal 
do pescador. Tudo isso deve ser bem 
analisado pelo pescador, pesando se 
realmente é compensador se expor 
aos riscos que esse tipo de pesca ofe-
rece, e também que em caso de uma 
emergência qualquer, conseguir aju-
da pode ser praticamente inviável, 
dependendo de quanto distante ele 
se encontre do seu ponto de apoio, 
que pode ser uma pousada, um ho-
tel ou até mesmo um simples acam-
pamento. O ideal (diria mesmo que 
imprescindível) é que, quando em-
barcado, sempre sair para pescar em 
duas ou mais embarcações, assim 
uma pode servir de apoio à outra 
numa eventualidade qualquer.

Outro conselho muito impor-
tante para quem pretende realizar 
uma pesca noturna é conhecer bem 
os locais onde vai pescar e circular, 
evitando os mais perigosos. Estabe-
lecer um roteiro e deixar o pessoal 
do acampamento, pousada ou ho-
tel informados sobre ele também 
é sempre recomendável. Devemos 
também dispor de todo tipo de equi-
pamento e material necessário, com 
relação ao fator de segurança. Faróis 
potentes, lanternas de reserva, re-
pelentes de insetos, capas de chuva, 
salva-vidas, estojo de primeiros so-
corros, agasalhos, alimentos e água 
são essenciais. Os itens relacionados 
a segurança não admitem improvi-
sos de última hora, por isso faça uma 
lista de tudo que vai precisar e con-
fira antes de sair para pescar. O con-
sumo de bebidas alcoólicas deve ser 
evitado, pois a pessoa vai precisar de 
todos seus sentidos bem apurados 
para compensar a falta de luminosi-
dade e além disso o álcool torna as 
pessoas mais descuidadas, aumen-
tando a probabilidade de que algum 
acidente venha a acontecer. Pescar a 
noite pode ser muito bom e provei-
toso, mas tenha sempre em mente o 
seguinte: a segurança pessoal é fator 
predominante e qualquer descuido 
pode transformar o que deveria ser 
uma diversão numa experiência do-
lorosa e frustrante.

DICAS: 
:: Sempre que for pescar peixes 

com dentes cortantes se faz necessá-
rio o uso de um encastoado. Os fios 

de aço revestidos com náilon são os 
mais indicados para esse fim, pois 
são finos, fortes e flexíveis.

:: Periodicamente verifique o 
estado das garatéias de suas iscas 
artificiais e substitua aquelas que 
estiverem enferrujadas, abertas ou 
quebradas. O mesmo vale para as 
argolas que as prendem ao corpo da 
isca.

:: Na pesca de praia o chumbo 

mais indicado é o tipo pirâmide. 
Existe no mercado um modelo acha-
tado, com três lados, 

sendo um deles mais largo que 
os outros e que assenta muito bem 
no fundo.

:: Para retirar o anzol com se-
gurança da boca do peixe espada 
imobilize-o segurando firmemente 
pelo pescoço. Você pode fazer isso 
com o auxílio de um pano ou com 

as mãos nuas.
:: Ao sair para pescar com iscas 

naturais é bom levar consigo algu-
mas iscas artificiais. Caso a pescaria 
não esteja boa você terá uma alter-
nativa a mais.

:: O arranque, aquela linha mais 
grossa atada a linha principal não 
deve ser muito comprido. Um tama-
nho bom é aquele com cerca de três 
vezes o comprimento da vara.

ERROS DE JORNAIS 
IMPRESSOS

Este espaço destina-se a publicar, de forma bem 
humorada, gafes ou equívocos cometidos pelos 

nossos colegas,  profissionais da imprensa.

Mandi  de peso aproxi-
mado de 2 kg fisgado 
pelo pescador Wander 
Pereira da Silva, com 

molinete e em barranco 
do Rio Paranapanema. 

A isca utilizada foi a 
minhoca. 

Briga na internet acaba em facadas. Terá 
sido uma “facada virtual”? rsrsrsrsr

Caculé - Gráfica 
Independência
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as mãos nuas.
:: Ao sair para pescar com iscas 

naturais é bom levar consigo algu-
mas iscas artificiais. Caso a pescaria 
não esteja boa você terá uma alter-
nativa a mais.

:: O arranque, aquela linha mais 
grossa atada a linha principal não 
deve ser muito comprido. Um tama-
nho bom é aquele com cerca de três 
vezes o comprimento da vara.

Controle biológico da broca da cana-de-açúcar 
na Usina Santa Terezinha, Unidade Iguatemi 

Há 20 anos, empresa investe em técnica que controla broca da 
cana-de-açúcar e deixa de utilizar defensivos agroquímicos

A Usina Santa Terezinha loca-
lizada na região noroeste do Para-
ná e composta por dez unidades 
agroindustriais atua de maneira 
sustentável também por meio do 
controle biológico da broca da 
cana-de-açúcar, principal praga 
do setor sucroenergético.

De acordo com Edmar Antô-
nio Correia, biólogo responsável 
pelo laboratóio de Entomologia 
da Usina, “a cana é atacada por 
vários insetos-praga, causando 
prejuízos à cultura, como a co-
nhecida broca (Diatraea saccha-
ralis). Essa praga passa a maior 
parte da sua vida dentro da cana 
e assim torna-se difícil o contro-
le. A broca causa danos diretos e 
indiretos à cultura, por exemplo, 
perda de peso do colmo e a doen-
ça Podridão Vermelha. As perdas 
podem chegar a 35 kg de açúcar 
e 30 litros de álcool por hectare, 
com apenas 1% de colmos infec-
tados pela broca, sendo que cada 
1% de intensidade de infestação 
corresponde a 0,77% kg/tone-
ladas de queda na produção da 
cana”, explicou.

Para controlar a praga, a Uni-
dade Iguatemi investe na prática 
natural denominada controle 
biológico, que contribui com a 

não utilização de defensivos agro-
químicos e preservação do meio 
ambiente. 

Essa prática é realizada por 
meio da utilização da vespa, co-
nhecida como Cotesia flavipes. 
Essas vespas são produzidas no 
laboratório entomológico da em-
presa.

No laboratório, os colabora-
dores da empresa produzem os 
organismos vivos que eliminarão 

a broca. Na fase de reprodução, a 
vespa se utiliza da larva da lagarta 
da broca, pois deposita um lote de 
ovos. Quando os ovos eclodem, as 
larvas recém-nascidas se aprovei-
tam da lagarta para se alimentar, 
eliminando a broca.

O controle biológico da Dia-
traea por meio da utilização dos 
seus inimigos naturais tornou-
-se uma prática usual nas usinas 

de açúcar e álcool brasileiras. No 
cenário regional, a Usina Santa 
Terezinha - Unidade Iguatemi se 
destaca por possuir uma biofábri-
ca da vespa Cotesia flavipes, sendo 
o maior laboratório entomológico 
do Brasil.

Produção no laboratório
 O laboratório de entomologia 

- Unidade Iguatemi tem a capaci-
dade de produção de mais de um 
milhão de massas mensal de Cote-
sia flavipes, alcançando uma pro-
dução anual de 14.000.000 mas-
sas, o que representa 700.000.000 
indivíduos (vespas) liberados ao 

ano nas lavouras de cana. Essa 
produção é atingida por um in-
tenso trabalho desenvolvido por 
54 colaboradores, sendo que 51 
são trabalhadoras.

O laboratório de entomolo-
gia da Unidade Iguatemi atende 
todas as unidades da Usina Santa 
Terezinha - realizando o controle 
ecologicamente correto da broca 
da cana-de-açúcar. Dessa forma, 

a Unidade Iguatemi utiliza 100% 
de controle biológico em todas as 
suas lavouras, com isso evita-se a 
aplicação de inseticida.

Segundo Wesley Fernandes 
Braz, engenheiro agrônomo - su-
pervisor de planejamento e de-
senvolvimento do laboratório da 
Usina Santa Terezinha, “a prática 
do trabalho com 100% do con-
trole biológico elimina qualquer 
possibilidade do uso de controle 
químico por meio da aplicação de 

Wesley Fernandes Braz - Engenheiro Agrônomo, su-
pervisor de planejamento e desenvolvimento da Usina 
Santa Terezinha e Edmar Antônio Correia, biólogo res-

ponsável pelo laboratório de entomologia da Usina
Laboratório de entomologia 

na Unidade Iguatemi

Indivíduo de Cotesia flavipes, 
inimigo natural da broca da cana

Copo de 
Cotesia flavipes 
sendo liberado 

no canavial

Broca da cana com 
aspecto de inchaço cheio 
de parasitóides de vespa

Copo de Cotesia flavipes con-
tendo cerca de 1.700 indivíduos

inseticidas, com isso trabalha-se 
com total segurança para os lotes 
vizinhos, onde existem outras cul-
turas”, destacou.

A liberação da Cotesia flavipes 
é definida após o levantamento 
realizado pela equipe e de acordo 
com o nível de infestação. Assim 
é feita a soltura das vespas, sendo 
liberadas em média 7.500 vespas 
por hectare. Após a Cotesia ter 
picado a broca, deposita instan-
taneamente em média entre 50 a 
80 ovos dentro do corpo da broca, 
onde os ovos transformarão em 
pequenos vermes que se alimenta-
rão da broca em média 14 dias e 
transformando-se em Cotesia.

www.pr.gov.br

O Governo 
do Paraná está 
transformando 
as estradas rurais. 
E a vida de quem 
mora no campo. 

A Patrulha do Campo trabalha a todo o vapor, melhorando as estradas e o caminho de quem 
vive e trabalha no campo. Já são 30 patrulhas e até 2014 serão 60, melhorando o acesso 
à saúde e à educação. E, principalmente, os caminhos do nosso agronegócio. Patrulha do 
Campo. É o Paraná em ação.
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A beleza e a alegria 
no sorriso revelam a 

sinceridade da criança 
e demonstram a 

felicidade do pequeno 
Pedro Henrique 

Romanini durante a 
abertura da “Colônia 
de Férias do ESPAÇO 

APRENDER”

Rodeada pelo carinho e 
amizade de Thais, Ligia e 
Ercilia, Emília Ribeiro co-

memorou seu aniversário 
no último dia 03 de julho, 

nos domínios da Árabi's 
Esfiharia,  recebendo os 

cumprimentos de familia-
res e de inúmeros amigos, 
que reconhecem seu valor 

como profissional e ser humano de enorme grandeza. Aceite os parabéns desta coluna. você merece!

Personalidades prestigiaram a recepção ao Governador Beto Richa em Nova Esperança, parti-
cipando do almoço oferecido ao ilustre visitante 
na Loja Maçônica da Av. Felipe Camarão

Dr. Amaury Felipe, Deputado Stephanes 
Junior e Dr. Edson Elias de Andrade

Empresário Eduardo Pasquini com o 
Governador Beto Richa

Hauney Malacrida

Divulgação

Divulgação

Atletas de beisebol da ACENE jogarão 
pela Seleção Brasileira no Japão

As mamães Iris Uhemura e Luciane Kamakawa, se despedem dos filhos Vinícius Uhemura 
e João Vitor Kamakawa, na próxima terça-feira, 16, onde embarcam em São Paulo rumo 
a Tókio no Japão. Os atletas foram convocados para fazer parte da Seleção Brasileira de 

Beisebol. Ao todo são 14 atletas de diferentes estados e cidades do Brasil.
Eles disputarão vários jogos e principalmente participarão do XXXI Mundial Nanshiki 

Infantil 2013 – Edogawa, Tókio – Japão que terá a participação de Seleções de 15 países.
Parabéns aos atletas de Nova Esperança Vinícius e João Vitor!!!

Parabéns aos técnicos pelos ensinamento Eduardo T. Narimatsu, Marcos Kamakawa e 
Toshio Sato.

“Esporte é aprendizado, tragam seus filhos para jogar beisebol”.


