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Candidatos participam de debate e falam sobre temas de interesse público
No dia 07 de outubro, os 21.127 eleitores de Nova

Esperança irão escolher o seu próximo prefeito. O
Colégio Coração de Jesus promoveu, na noite de

sexta-feira, 21, um debate entre os candidatos que
disputam o cargo de prefeito para os próximos 04

anos. O evento que  integra o  Projeto Pedagógico do
Colégio  com o tema “Debate: O Futuro de Nova
Esperança”, aconteceu no pátio da instituição e

contou com a presença da  Irmã Maria Zorzi – Direto-
ra, Bárbara Mazur Hernandes – Coordenadora do

SOP. Pe. Manuel Silva – Diretor da Rádio Colméia,
Odailson Volpe de Abreu – Observador, Elaine Toná –

Secretária. Mediador: Paulo Ramires. PÁGs. 4 e 5
Edgar Moser Jr. Gerson Zanusso Moacir Olivatti Rafael Kreling

FOTOS: ALEX FERNANDES FRANÇA

No último sábado
dia 22 de
setembro de 2012,
teve início o
Campeonato
Regional de
Futebol Suíço,
edição 2012. O
Campeonato tem
a participação de
vinte (20) equipes
sendo que dez
(10) equipes são
de Nova
Esperança e dez
(10) equipes são
da região, estas
equipes divididas
em quatro (4)
grupos com cinco
(5) equipes.
Classificam-se
para a segunda
fase as duas
melhores equipes
de cada grupo.
PÁG. 11

Nova Esperança dá início ao Campeonato Regional
de Futebol Suíço com a participação de 20 equipes

ALEX FERNANDES FRANÇA

ELEIÇÕES 2012

Venda de bebidas alcoólicas ficará

proibida entre 4h e 18h no PR - PÁG. 10

Polícia Militar prende autores de roubo
a idosa do Conjunto Novo Horizonte - PÁG. 3
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OPINIÃO DO BLOG
Professor é espancado
em sala de aula
A formação de professor

pelas diversas instituições de
ensinos superiores está se tor-
nando cada vez mais raro,
principalmente em função
dos baixíssimos salários da
categoria, conforme já cita-
mos neste blog,  assim como
também pela falta de respei-
to de alunos para com os
professores. O assunto volta
à tona porque sexta feira úl-
tima, 21 de setembro, na Es-
cola Municipal Celso Leite
Ribeiro Filho, no Bairro Bela
Vista em São Paulo, Capital,
um professor (22 anos)  so-
freu uma agressão física  com
socos, cadeiradas e  ponta-
pés, na frente de seus alu-
nos que saíram correndo,
por um tio de um de seus
alunos ( 12 anos). A coisa
só não complicou mais por-
que o professor com diver-
sas agressões, , no chão,  foi
salvo por uma professora
que viu a cena e chamou a
polícia. Tudo porque o pro-
fessor não permitiu que o
aluno ficasse no pátio da
escola  após o término da
aula, conforme determina-
ção da própria escola. Por
ser uma das melhores esco-
la municiais de São Paulo,
a família não quer transfe-
rir o aluno que, com certe-
za, será retalhado pelos de-
mais coleguinhas. Mais
uma vez, o professor paga-
rá o pato pois deverá ser
transferido. Pode uma coi-
sa dessas?

Livro Cinqüenta
tons de cinza
Como é gostoso ler sobre

sexo. É assim que milhões de
mulheres em todo o mundo
estão falando do livro Cin-

ENTRELINHAS
***Em São Joaquim, SC, caiu neve na madrugada de terça feira última: Em São Tomé, PR ( 90 quilômetros

de Maringá), chuva de granizo por três minutos causa danos em 400 residências.*** A musa e excelente goleira
Hope Solo da seleção feminina de futebol dos Estados Unidos, campeã olímpica e mundial da categoria,  lança
a sua biografia em livro, dizendo também que já teve a sua relação homossexual, mas que prefere a relação
heterossexual. É uma das atletas mais bem paga do mundo.***O ator Paulo Goulart está em tratamento e
lutando contra um câncer do aparelho digestivo.*** Pesquisa Ibope para Maringá índica Ênio Verri e Puppin,
para o 2º turno. Atualmente a vantagem ainda é de Ênio Verri, com 4 pontos percentuais a mais.*** Termina
a greve dos bancários, que num passado distante ocasionava muito impacto à sociedade. Agora com os postos
de atendimento e caixas eletrônicos, perdeu a sua força. ***É vergonhoso saber que Senadores não pagam
Imposto de Renda sobre seus salários, pois não é descontado na fonte e o que é pior, querem que o Congresso
Nacional pague suas dívidas junto ao Leão. O interessante disto é que eu pago o meu imposto de Renda que
já vem descontado no contracheque, cujos valores não se comparam nem de longe ao que esses medíocres
representantes recebem.*** - “A vitória tem mil pais, mas a derrota é órfã”- John Kennedy - (1917/ 1963).

www.pingoserespingos.blogspot.com

DR. JUAREZ DE OLIVEIRA

qüenta Tons de Cinza, escrito
pela escritora inglesa Erika
Leonard James, que assina
como E. L. James, que vem sen-
do há várias semanas  um dos
livros mais vendido e lido  em
todo o  mundo. De longe, a sua
venda já ultrapassou o livro O
Código Da Vinci.  O livro não
se trata de uma grande litera-
tura, mas fala aquilo que o ser
humano gosta de ler e ouvir:
sexo. A história desse Best-Sel-
ler  é muito romântica e gira
em torno de um   relaciona-
mento frenético de sadomaso-
quismos entre o bilionário  sá-
dico, 28 anos,  Christian Grey
( cinza em inglês ) e a estudan-
te universitária de 21 anos,
Anastásia Steele. Abusado na
adolescência, essa é a descul-
pa da tara do bonitão, Grey
desenvolve uma predileção por
algemas, surras,  vendas, chi-
cotes e tudo mais que possa
causar dor, muita dor na par-
ceira. A jovem Anastásia, por
sua vez, no início, fica assus-
tada com a conduta de Grey.
Mas a medida que o tempo
passa, Steele se apaixona, pas-
sa aceitar a sessão de sadoma-
soquismo com naturalidade,
apaixona pelo namorado, quer
mais e mais e passa a ter múl-
tiplos e múltiplos orgasmos.

O livro traduzido para o
português já está a venda no
Brasil, custando cerca de 30
reais.

Existiu uma senhora
Jesus?
A passagem de Jesus Cristo

pela Terra há 2000 anos, mu-
dou o comportamento da hu-
manidade. Tudo o que se sabe
sobre Jesus está contido nos
evangelhos de Mateus, Marcos,
Lucas e João. Contudo, a falta
de documentos históricos faz
com que historiadores e pesqui-
sadores estejam sempre a pro-

cura de mais dados sobre Cris-
to.  Um novo documento apre-
sentado recentemente em
Roma pela professora america-
na Karen L. King, da Universi-
dade de Harvard, uma das
mais conceituadas universida-
des do mundo, Karen trouxe à
público um fragmento de pa-
piro, com inscrições em diale-
to do egípcio  antigo no qual
havia uma frase em que Jesus
disse:  “Minha esposa poderá
ser minha discípula” Entendo
que a importância de Cristo
para a humanidade que  casa-
do ou solteiro, é tão grande e
importante que nada vai mu-
dar.

Bebê à venda: Que
barbaridade!
Paiçandu, PR, cidade da Re-

gião Metropolitana de Marin-
gá, foi palco de uma dessas bar-
baridades que acontece nesse
mundo cão. Um bebê de qua-
tro meses  foi colocado à ven-
da por 20 mil reais pela sua
mãe de 17 anos,  usuária de
crack.  Oriunda do interior de
São Paulo, a menor veio para
Paiçandu, grávida, ganhou o
bebê e foi parar num mocó
com outros consumidores de
drogas. Após denúncia, a cri-
ança foi retirada daquele am-
biente e está sob os cuidados
do Conselho Tutelar de Marin-
gá.

Sede de poder
A distribuição de folhetos

apócrifos pelas madrugadas em
época eleitoral causa uma im-
pressão de tanta mediocridade,
o que é pior, a sensação de
querer assumir o poder na
marra. Desgastar o adversário
é uma tática perigosa e que até
hoje não vimos quaisquer re-
sultados. Pelo contrário, as
pessoas que assim procedem
estão se escondendo detrás da
cortina do anonimato que é
uma das formas de covardia.
Ao invés de soltar panfletos,
apresente projetos para con-
quistar esta fatia tão grande de
indecisos que ainda existe na
cidade. Por exemplo, quando
é que vão asfaltar o trecho en-
tre Bela Vista e o distrito de
Ivaitina ou entre a Rodovia
Júlio Zacharias e Ivaitinga? Ou
ainda dar uma maior atenção

à Vila Dossi, totalmente esque-
cida e que está se tornando
uma vila fantasma?

COISAS DO COTIDIANO
• Atrizes, cantoras, minis-

tra, esportista, empresárias,
professoras e trás categorias,
dando  suas opiniões sobre o
livro Cinqüenta Tons de Cin-
za. Afinal, o que esse Best-Sel-
ler hipnotiza as mulheres?:

• O diretor da Secretaria
Municipal de Obras,  nosso
amigo Manezinho, informan-
do que a  Av São José e Rua
Curitiba ( Jardim Los Angeles )
serão recapeadas já;

• A médica Patrícia Nomo-
to Toyokawa, que durante
muitos anos prestou bons ser-
viços no Posto Santo Antônio,
hoje, reside em Maringá. É
uma excelente profissional do
PSF maringaense, trabalhando
no Distrito de Iguatemi. No dia
de ontem 27 de setembro, ca-
sada, mãe de dois filhos, Patrí-
cia reuniu os seus amigos em
sua bela residência para come-
morar o seu “niver”. Neste
blog, na internet, você verá
uma bela foto de Patrícia. Pa-
rabéns doutora!;

• “ Meu marido sabe que,
entre quatro paredes, com ele,
eu sou a maior quenga do
mundo”.  São palavras da can-
tora Ivete Sangalo que interpre-
ta Maria Machadão na novela
Gabriela;

• O Rei do Baião Luiz Gon-
zaga, que se estivesse vivo, es-
taria completando 100 anos de
vida;

• Em breve teremos o Ponto
de Táxi Eletrônico, um dispo-
sitivo nos smartphones que
dirá ao taxista o local onde
haverá passageiro  a espera de
um táxi próximo do local onde
ele estiver;

• Sadismo: É aquele ou
aquela que sente prazer em
provocar dor e sofrimento no
outro. Masoquismo: É aque-
le ou aquela que sente pra-
zer quando  lhe provoca  dor.
É prazeroso demais para o
masoquista quando apanha,

.
Cheguei: Sou a primavera!
A jornalista de moda Jessi-

ca Arruda Krieger que sabe
muito sobre o assunto faz a
afirmação: “Primavera é  a fes-
ta das cores”. Com o início da
primavera, é hora de investir
nas cores, estampas florais
grandes ou pequenas, nas ren-
das e nas transparências. A
combinação de cores, geral-
mente  com tons clarinhos,  ou
ainda com o neon, mostram as
grandes tendências da estação
das flores, afirma Jessica.  A cos-
tureira e estilista Ercília Silva
diz que o visual colorido  está
cada vez mais presente nas mu-
lheres. Tanto faz as cores for-
tes como as mais clarinhas ou
mesmo a mistura de tons so-
bre tons. Tudo irá depender de
sua personalidade e de seu cor-
po. Short jeans com rasteirinha
dourada garantem o frescor
para a estação.  Vestidos, sai-
as, blusas no estilo “mullet”,
que tem a barra mais com-
prida na parte de trás,  são
lindos e bem modernos ou
ainda o repaginado “neon”
dos anos  80, acompanhados
preferencialmente por sandá-
lias coloridas de salto fino
altos ou anabelas vão deixar
a mulher muito bonita, afir-
ma Ercília. Veja alguns mo-
delos primaveris neste blog na
internet.

Defendendo a Sanepar
Quinta feira, 20 de setem-

bro, a Polícia Federal desenca-

deou uma operação espa-
lhafatosa contra a Sanepar,
por poluir deliberadamente
os rios do Paraná e de ser
uma “empresa de fachada”
segundo o delegado que co-
mandou a Operação Iguaçu-
Água grande. . Empresa
paranaense de grande ido-
neidade, de mais de 50
anos, atendendo 345 dos
399 municípios paranaen-
ses na área de saneamen-
to e fornecimento de água,
sendo modelo nacional,
recebendo inúmeros tro-
féus no país e no exterior,
custa-me acreditar que um
delegado da Polícia Federal
tenha chamado a Sanepar
de “empresa de fachada”.
Como todos nós, funcioná-
rios da Sanepar ficaram
indignados por serem tra-
tados como membros de
uma facção criminosa; Go-
vernador Beto Richa se re-
voltou com o acontecido.
Pegou mau também a ati-
tude da ministra Gleisi
Hoffmann que estava visi-
tando o sudoeste do Para-
ná que criticou a atitude
de Beto Richa  por sua
ação contra o acontecido
e elogiou a ação da Polí-
cia Federal que segundo ela
não fez nada de estranho..
Sem querer polemizar,
creio que Gleisi esqueceu
de vez o nosso Paraná, as-
sim como senadores, depu-
tados federais e deputados
estaduais por não fazerem
qualquer comentário a res-
peito do assunto. O poder
continua sendo um caso sé-
rio!  Como paranaense nato,
este blog e o seu titular es-
tão com você Sanepar, orgu-
lho do meu Paraná, junta-
mente com a Copel.

Polícia Militar prende
autores de roubo a idosa do
Conjunto Novo Horizonte

N
a última segunda-fei-
ra 24, por volta das
15h20min, uma se-

nhora de 67 anos, residen-
te no Conjunto Novo Ho-
rizonte em Nova Esperan-
ça compareceu a sede da 3ª
Companhia e relatou que
dois indivíduos a agredi-
ram com empurrões e com
a queda da mesma os la-
drões roubaram sua bolsa
contendo documentos pes-

Dois indivíduos
foram presos
por roubarem
uma bolsa da
idosa contendo
documentos
pessoais e
cartões de
créditos, celular
e R$ 26,00 (Vinte
e Seis Reais)
em dinheiro

soais e cartões de créditos,
celular e R$ 26,00 (Vinte e
Seis Reais) em dinheiro.

Com informações das
características dos indiví-
duos, Policiais Militares
da 3ª Companhia com o
apoio de um Policial do
BPEC (Batalhão de Patru-
lha Escolar Comunitária)
iniciaram diligencias onde
localizaram em meio a
uma plantação de mandi-

oca próximo ao conjunto
Jardim Das Flores, um dos
responsáveis pelo roubo e
que ao identifica-lo verifi-
cou-se que se tratava de
um adolescente de 17
anos, morador no Jardim
Shangri-lá. Na seqüência
os PMs avistaram um in-
dividuo correndo em meio
a um pasto onde foi reali-
zado um cerco e efetuada
a prisão do outro indivi-

duo, identificado também
como morador de Nova
Esperança, de 25 anos de
idade e que no momento
da prisão encontrava-se
com o dinheiro da vitima
em seu bolso.

Por fim os indivíduos
acabaram confessando o
roubo e indicou aos Poli-
ciais Militares a localiza-
ção da bolsa, que foi en-
contrada com os demais
pertences da vitima.

Ambos foram encami-
nhados para a 25ª DRP de
Nova Esperança, junta-
mente com os objetos re-
cuperados, para serem to-
madas as providencias le-
gais cabíveis aos fatos.

O Ministério da Saúde
lançou esta semana uma
cartilha para orientar o
atendimento no Sistema
Único de Saúde (SUS) a pes-
soas portadoras de síndrome
de Down, que atinge atual-
mente 300 mil brasileiros.

O objetivo, segundo o mi-
nistro Alexandre Padilha, é
qualificar e humanizar os
serviços oferecidos às famí-
lias e aos pacientes já nos
primeiros dias de vida deles.

A intenção é alertar so-
bre as doenças que têm mai-
or prevalência nessa fase e
os principais cuidados ne-
cessários, para garantir um
desenvolvimento saudável
das crianças.

O documento foi formu-
lado durante cinco meses,
com a colaboração de espe-
cialistas e entidades. Tam-
bém há uma versão mais
simples, feita em parceria

Cartilha vai orientar atendimento

a pessoas com síndrome de Down
com jovens que têm síndrome
de Down, para que a lingua-
gem ficasse mais acessível a esse
público.

O lançamento faz parte dos
eventos ligados ao Dia Nacio-
nal de Luta da Pessoa Portado-
ra de Deficiência, lembrado em
21 de setembro. Também inte-
gra o Plano Nacional dos Di-
reitos da Pessoa com Deficiên-
cia – Viver sem Limite, lança-
do em novembro do ano pas-
sado pela presidente Dilma
Rousseff.

O texto traz instruções so-
bre como identificar visual-
mente a síndrome, causada
por um distúrbio genético de-
corrente de um cromossomo
extra, o 21.

Entre as características físi-
cas, estão: pregas das pálpebras
oblíquas e para cima, base do
nariz plana, rosto aplanado,
língua saliente e cabelo fino.
Se algum desses atributos apa-

Policiais abordaram
10,4 mil pessoas e 3,4 mil
veículos na Operação For-
ça Integrada, realizada em
todo o Paraná entre sexta-
feira (21) e domingo (23)
pela Polícia Militar. As
equipes prenderam 78
suspeitos, localizaram 16
armas de fogo, quatro si-
mulacros de armas de fogo
e 104 munições. Também
apreenderam 29 quilos de
maconha, 288 pedras de
crack e 288 frascos de lan-
ça-perfume.

“A ação foi desenvolvi-
da em cumprimento à de-
terminação do secretário

Operação policial integra forças e
prende 78 suspeitos no Paraná

SEGURANÇA

da Segurança Pública, Cid
Vasques”, explicou o sub-
comandante-geral da Polí-
cia Militar do Paraná, co-
ronel César Alberto Souza.
De acordo com ele, mais
operações como esta de-
vem acontecer daqui para
frente. A operação foi rea-
lizada em cerca de 50 ci-
dades, entre elas Curitiba,
Londrina, Maringá, Casca-
vel, Foz do Iguaçu, Ibiporã
e Coronel Vivida. De acor-
do com o subcomandante-
geral, a PM agiu principal-
mente com apoio da Polí-
cia Civil, das guardas mu-
nicipais, dos setores de

trânsito e do Conselho
Tutelar com as secretarias
municipais de Urbanismo.
“Esta integração entre as
forças garante melhor qua-
lidade de vida e maior tra-
quilidade à população”,
comentou.

O coronel citou outras
ações da PM que contribu-
em com a segurança da
população, como as ações
no Bosque do Papa e na
área atrás do Museu Oscar
Niemeyer, em Curitiba.
Em vários fins de semana
foi coibido o consumo e a
venda de drogas na área.
AENoticias

recer de forma isolada, não
confirma o diagnóstico –
que pode se valer ainda de
um exame genético, para
identificar a presença do cro-
mossomo a mais.

Além da fisionomia típi-
ca, os portadores de síndro-
me de Down podem ter difi-
culdades de desenvolvimen-
to cerebral e aprendizado, o
que geralmente varia de um
nível leve a moderado.

A cartilha também expli-
ca como deve ser a melhor
forma de um profissional da
saúde dar a notícia aos fa-
miliares, tirar dúvidas e des-
tacar a importância de fa-
zer alguns testes, como exa-
me de sangue – para ver se
o paciente tem alguma do-
ença, como leucemia, ou dis-
funções na glândula tireoi-
de – e ecocardiograma, pois
metade apresenta problemas
cardíacos. G1.com
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Venda de bebidas alcoólicas ficará
proibida entre 4h e 18h no PR

E
m 7 de outubro - data
do primeiro turno da
eleição municipal - a

venda de bebidas alcoóli-
cas ficará proibida entre 4
horas da manhã e 18 ho-
ras. A medida valerá em
todo o Paraná e trata-se de

uma resolução da Secreta-
ria de Estado da Seguran-
ça (Sesp).

Lei Seca no Paraná

Diferente da eleição de
2010, o governo do Paraná
proibiu a venda de bebidas
alcoólicas em todo o esta-
do durante a votação nes-
te ano. Estabelecimentos
que forem flagrados ven-
dendo bebidas alcoólicas
poderão ser fechados no
dia do pleito. Empresári-
os do setor reclamam da
medida desde o mês pas-

sado.
O presidente da Associ-

ação Brasileira de Bares e
Casas Noturnas (Abrabar),
Fábio Aguayo, afirmou que
não há necessidade de uma
medida restritiva no Para-
ná. "Quem causa proble-
mas no dia da eleição é o
político e não o trabalha-
dor", resumiu ele. O pre-
sidente da Abrabar disse
que ainda espera que o
novo titular da Sesp alte-
re a resolução.“Ainda esta-
mos negociando com o

novo secretario [Cid Vas-
ques]”, afirmou.

Apesar de discordar da
resolução, Aguayo disse
que a medida já prejudi-
cou mais o setor em outros
pleitos. "Pelo menos a Lei
Seca não irá durar 24 ho-
ras nessa eleição", desta-
cou o presidente da Abra-
bar.

A assessoria de impren-
sa da Secretaria de Estado
da Segurança (Sesp) in-
formou à Gazeta do Povo
que existe a possibilida-

de de ocorrer mudanças
com relação à atual reso-
lução Lei Seca no Paraná,
porém, não confirmou se
realmente algo será alte-
rado.

A Sesp confirmou que
Vasques ainda negocia
com a Abrabar e que bas-
taria o novo secretario as-

sinar uma nova resolução
para haver mudanças.

Até a manhã desta quin-
ta-feira, a resolução 192/
2012 ainda está em vigor,
ou seja, a venda de bebi-
das alcoólicas está proibi-
da entre 4h e 18h, em 7 de
outubro, em todo o estado.
Gazeta Maringá

Medida valerá em
todo o estado e
trata-se de uma
resolução da
Secretaria de
Estado da
Segurança

Negativas de autoriza-
ção para procedimentos
médicos como exames,
consultas e cirurgias deve-
rão ser feitas por escrito
pelas operadoras de pla-
nos de saúde, sempre que
solicitadas pelo usuário. É
o que prevê proposta da
Agência Nacional de Saú-
de Suplementar (ANS)
submetida à consulta pú-
blica.

ANS quer obrigar planos de saúde a explicar
por escrito negativa de atendimento médico

A resposta deverá ser
enviada pelas operado-
ras por correspondência
ou meio eletrônico. Se-
gundo a ANS, o objeti-
vo é  regulamentar  a
prestação de informação
aos beneficiários dos pla-
nos. “O tema também re-
flete uma preocupação
demonstrada pelo Con-
selho Nacional de Justi-
ça (CNJ)”, informou o ór-

gão, em nota.
De acordo com a pro-

posta, as operadoras deve-
rão informar o beneficiário
- em linguagem clara e ade-
quada e no prazo máximo
de 48 horas - o motivo da
não autorização do proce-
dimento, indicando a clá-
usula contratual ou o dis-
positivo legal que justifi-
que a decisão. Nos casos
de urgência e emergência,

a comunicação deverá ser
imediata.

Caso a operadora deixe
de informar por escrito os
motivos da negativa de
cobertura previstos em lei,
sempre que solicitado
pelo beneficiário, a multa
prevista é R$ 30 mil. A
consulta pública vai rece-
ber sugestões até o dia 26
de outubro no site da ANS.
Abr

CARICATURAS DA SEMANA
POR: PAULO NUNES

EDGAR MOSER NETO
(Edgarzinho) – MRG

CÁSSIO PASQUINI
Amidos Pasquini

BEL CARDOSO
Presidente do C.M.D.C.A.

SILVIO  BOAVENTURA
Academia Fitness

MENTIRA DE PESCADOR
Um pescador estava na bei-

ra do rio com o cesto cheio, de
repente chegou um policial flo-
restal à paisana e começou a
especular:

-E aí amigo, pegou bastan-
te? - pergunta o policial.

-Vixe, peguei muito, esse
cesto não é nada! Já mandei
uma camionete lotada pra ci-
dade!

-Mas você pegou tudo na
vara?

-Não, eu tenho mais ou me-
nos umas 50 redes armadas aí
pra cima.

E então o policial disse:
-O senhor sabe com quem

está falando?
-Não, disse o pescador.
-Sou policial florestal e o

senhor está preso!
-E o senhor sabe com quem

está falando?
-Não - disse o policial.
-Com o maior mentiroso aqui

da redondeza!

NO TIRO DE GUERRA
Quando prestava o serviço

militar inicial no Tiro de Guer-
ra, um dia saímos para acam-
par. À meia-noite o sargento me
acordou intimando-me a acom-

panhá-lo aos postos das sentine-
las. No segundo posto, mesmo sem
claridade, ele percebeu que o sol-
dado dormia em pé, escorado no
fuzil, no canto da cerca. Experi-
ente, o sargento pediu que eu fi-
casse onde estava e se aproximou
da sentinela, sem fazer barulho.
Abruptamente perguntou, aos
gritos:

- Está acordado, soldado?
E, de pronto e atordoado, fa-

zendo posição de sentido, o sol-
dado respondeu, também gritan-
do:

- Não, senhor!

POLÍTICO
Um assaltante abordou um

pedestre dizendo "Passa a gra-
na!", amedrontado, o pedestre
exclamou: "Você não pode me as-
saltar, eu sou um deputado". O
assaltante, a ouvir a explicação,
pensou por alguns segundos e res-
pondeu: "Bem... nesse caso, pas-
sa a minha grana!".

ÍNDIO
Certa vez, Zorro cavalgava

pela pradaria sem fim junto com
seu fiel companheiro, o índio
Tonto. De repente, diante deles
surge uma fileira de comanches.

- Oh, não, Tonto, comanches

HUMOR
ao norte, vamos desviar para
oeste.

E assim fizeram. Cavalgaram
mais um pouco pela pradaria
sem fim, e nova fileira de coman-
ches.

- Oh, não, Tonto, comanches a
oeste, vamos desviar para o sul.

Logo em seguida, nova fileira.
Desviam-se para leste e, pouco
depois, na pradaria sem fim, ou-
tra fileira de comanches. Diante
do inevitável, Zorro comenta:

- Oh, não, Tonto, nós estamos
cercados!

Ao que Tonto, prontamente,
responde:

- Nós quem, cara-pálida?

COM JEITINHO...
Um casal dedicava especial

atenção e carinho a um gato de
estimação. Quando fizeram uma
longa viagem de férias, deixaram
o gato sob os cuidados da empre-
gada. Após alguns dias, a mada-
me ligou e perguntou sobre como
estava o gato. A empregada, en-
tão, respondeu:

- Seu gato morreu”.
A madame, nervosa e deses-

perada, entrou em pânico. O
marido, também, chocado, repre-
endeu a empregada, dizendo-lhe
que deveria ter sido mais cuida-
dosa e sensível ao dar a notícia.
Ele a instruiu sobre uma forma
mais sutil de transmitir tais acon-
tecimentos:

- Você poderia começar dizen-
do “o gato subiu no telhado”. De-
pois diria que ele se desequilibrou.

Em seguida, que caiu do telha-
do e acabou não resistindo à
queda. Seria mais sensível.

Semanas depois, estando
ainda de férias, a madame li-
gou novamente para a empre-
gada e perguntou-lhe se tudo
estava bem. A empregada, cui-
dadosamente, respondeu-lhe:

-As coisas estão indo muito
bem. Mas sua mãe subiu no te-
lhado...

MEMÓRIA MÉDICA
Alencar, um velhinho mui-

to legal, simpático e boa pin-
ta... Vai até o médico fazer sua
consulta mensal. Chegando lá,
diz:

- Doutor, aquele remédio
que o senhor passou é ótimo!
Eu me lembro de várias coisas
do meu antigo trabalho! É uma
experiência incrível!

- É mesmo? Saiba que eu
fico muito feliz com isso! Mas o
que o senhor fazia?

- Ah, eu era chefe do depar-
tamento pessoal. Trabalhei 30
anos numa multinacional.
Uma empresa que tinha mais
de cinco mil funcionários. Viu
como minha memória está
cada vez melhor?

- Está sim, meus parabéns!
Logo logo, o senhor estará
100%!

E o velhinho, como se mu-
dasse de assunto:

— Pois é... mas afinal de
contas, o senhor trabalha em
quê?

O ator Herbert Lom, fa-
moso por interpretar o ins-
petor Charles Dreyfus nos
filmes da série A Pantera
Cor de Rosa, faleceu nes-
ta quinta-feira (27/9) aos
95 anos, anunciou a fa-
mília em Londres.

Morador do Reino Uni-
do desde pouco antes da
Segunda Guerra Mundial,
Lom participou em mais
de 100 produções ao lon-
go de meio século de car-
reira, iniciada na Tche-
coslováquia.

Ele nasceu em Praga
em 1917.

Entre seus principais
filmes estão Spartacus, ao
lado de Kirk Douglas, e El
Cid, no qual interpreta o
emir Ben Yusuf, inimigo do
protagonista encarnado
por Charlton Heston, am-
bas nos anos 1960. Tam-
bém estava presente em
Ladykillers (1955), ao
lado de Alec Guinness e
de Peter Sellers, com
quem estabeleceria uma
parceria nos filmes da

Morre o inspetor Dreyfus dos

filmes da "Pantera Cor de Rosa"
Pantera.

Mas ele sempre será
lembrado pelo papel do ir-
ritadiço Dreyfus, o chefe do
inspetor Clouseau (Peter
Sellers), que interpretou
em vários filmes da série
A Pantera Cor de Rosa, di-
rigidos por Blake Edwards,
a partir de Um Tiro no Es-
curo (1964).

"Como muitos atores,
nunca quis ser identifica-
do com um papel particu-
lar e, depois de ter inter-
pretado o papel de gangs-
ter do leste europeu em
muitos filmes, foi um pra-
zer para ele ser escolhido
para um papel em uma
comédia com Peter Sellers.
Ele aproveitou muito", es-
creveu Alec Lom, um de
seus três filhos.

Herbert Lom, ou Herbert
Karel Angelo Kuchacevic
ze Schluderpacheru, tra-
balhou também no teatro
e televisão, com presença
em algumas séries ameri-
canas famosas como "Ha-
vaí 5.0".

O Brasil fechou o mês de
agosto com 15,1 milhões de
residências com TV por as-
sinatura. No mês passado
foram registrados 319,5 mil
novos assinantes, o que re-
presenta crescimento de
2,16% em relação a julho
e de 30% em comparação
com agosto de 2011. Entre
agosto de 2011 e agosto de
2012, foram registradas qua-
se 3,5 milhões novas assi-
naturas. Considerando o

Brasil tem mais de 15 milhões

de casas com TV por assinatura
número médio de 3,3 pessoas
por domicílio, divulgado pelo
Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE), o ser-
viço de TV por assinatura al-
cança aproximadamente 50
milhões de brasileiros. A par-
ticipação do serviço prestado
via satélite atingiu 59% e a do
serviço a cabo alcançou 39,8%
dos assinantes. Edição Beto
Coura Atualizada às 14h18
para correção de números di-
vulgados pela Anatel.
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Nova Esperança dá início ao Campeonato Regional
de Futebol Suíço com a participação de 20 equipes

“Convidamos a população de
Nova Esperança e região para

que possa acompanhar a
partidas que serão realizadas
sempre aos sábados a partir

das 14 horas, sendo que a
próxima rodada será no dia
29 de setembro”, concluiu

Michael Trevisan

FOTOS: ALEX FERNANDES FRANÇA

Alex Fernandes França
Alexnoroeste@hotmail.com

N
o último sábado dia 22
de setembro de 2012,
teve início o Campeo-

nato Regional de Futebol
Suíço, edição 2012.  O Cam-
peonato tem a participação
de vinte (20) equipes sendo
que dez (10) equipes são de
Nova Esperança e dez (10)
equipes são da região, estas
equipes divididas em quatro
(4) grupos com cinco (5)
equipes. Classificam-se para
a segunda fase as duas me-
lhores equipes de cada gru-
po. Na segunda fase as equi-
pes serão divididas em dois
(2) grupos com quatro (4)
equipes, classificando as
duas melhores equipes
para a fase semifinal. Nas
semifinais o primeiro de
um grupo jogará com o se-
gundo do outro, sendo que
os vencedores desses jogos
decidirão o campeonato e
os perdedores farão a dis-
puta do 3º lugar.

Os jogos do dia 22 de se-
tembro de 2012 foram rea-
lizados em três campos,
(Associação da M.R.G., Co-
ringa e na Estância Ouro
Verde), tivemos a presença
de um grande público em
todos os jogos. “Tivemos um
contratempo no jogo das 15
horas que seria realizado no
Coringa entre as equipes da
Tropa de Elite F. C. X Santa
Fé, porém este jogo será re-
marcado posteriormente”,

O Campeonato tem a
participação de vinte (20)

equipes sendo que dez (10)
equipes são de Nova

Esperança e dez (10) equipes
são da região

Classificam-se
para a segunda
fase as duas
melhores equipes
de cada grupo

informou Michael Trevisan
um dos organizadores do
evento..

“Convidamos a população
de Nova Esperança e região
para que possa acompa-
nhar a partidas que serão
realizadas sempre aos sá-
bados a partir das 14 ho-
ras, sendo que a próxima
rodada será no dia 29 de se-
tembro”, concluiu Michael
Trevisan. O Campeonato
Regional de Futebol Suíço é
uma realização da Prefeitu-
ra Municipal de Nova Es-
perança e sua organização
é feita pela Diretoria de
Esportes de Nova Esperan-
ça e Liga de futebol de
Nova Esperança.

Ney Veículos 4x0 Lava Car
Edson – Pres. Castelo Branco

Fido Dio 2 x 0 Supermerca-
do Popular

Zheus Alto Falantes-Ama-
porã 1 x 3 100% Arte

Agro Brasil 2 x 1 Rosa de
Ouro/Espaço BS

RESULTADOS DA 1ª RODADA

2ª RODADA – SÁBADO
DIA 29 DE SETEMBRO

LOCAL: ASSOCIAÇÃO
DA MRG

15:00 horas – Supermer-
cado Popular x MRG Portas
e Janelas – Grupo C

16:00 horas – Loanda x
Ney Veículos - Grupo A

LOCAL: CAMPO DO
“CORINGA”

14:00 horas -  Auto
Elétrica Hernandes x
Pasquini F.C. -  Grupo D

15:00 horas – Lava Car
Edson/ Pres. Castelo Branco
x 100% Arte  – Grupo A

16:00 horas – Móveis

Estância Ouro Verde 6 x 0
União F. C. – Maringá

Bonde Jabuti/Mercado São
Paulo 3 x 0 M.R.G. Portas e Ja-
nelas

Pasquini F. C. 1 x 0 Móveis
Indianápolis – Pres. Castelo
Branco

Indianópolis/Presidente
Castelo Branco x Hidropo-
nia Pedrazzani – Santa Fé
– Grupo D

LOCAL: ESTÂNCIA
OURO VERDE (CHÁCARA
DO TUNA)

14:00 horas -  Agro
Brasil – NE   X Marcenaria
Ludipe/Alto Paraná
Grupo B

15:00 horas - Bonde
Jabuti-Mercado São Paulo x
Agro Flores Uniflor
Grupo C

16:00 horas: Rosa de
Ouro-Espaço BS x União
F.C. Maringá - Grupo B

PRÓXIMOS JOGOS
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Durante os dias 08 à 11 de setembro, Akemi e Bruna
Mary estiveram presentes na feira Beauty Fair em

São Paulo, sempre pensando na capacitação
profissional e no bom atendimento das clientes,
pois é na Beauty Fair que os profissionais têm
acesso, em primeira mão, aos lançamentos de

produtos, equipamentos e serviços e ainda ficam
por dentro das principais tendências de beleza.
Além das novidades em cabelo e maquiagem o
salão também oferece novidades em acessórios

como cintos, bolsas, brincos e relógios com a opção
de venda e aluguel. O recado das profissionais da
Akemi é “venha conhecer as últimas novidades,

estaremos esperando por você”

Encontro de dois mineiros no Posto Shangri-lá: de um
lado o cantor e compositor mineiro, Zé Geraldo, nascido

em Rodeiro e criado em Governador Valadares, e do
outro Dr. Edson Elias de Andrade, nascido em Guaxupé
e criado em Nova Esperança...haja pão de queijo..UAI...

Apolinário Roberto de Almeida, também conhecido
como Beto da Caixa, aceitou um novo desafio na

sua vida profissional: Fazer parte da equipe
gerencial na Agencia Mandaguaçu que será

inaugurada no mês de Outubro. Ele agradece aos
colegas de trabalho, clientes e também este jornal
pela parceria durante os quatro anos e meio que

esteve como Gerente Pessoa Física na na  Agência
da CAIXA em Nova Esperança


