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Reservas ilegais de vagas de estacionamentos no
centro da cidade viram alvos do Ministério Público

Procurar vagas para esta-
cionar nas ruas do Centro
de Nova Esperança é uma
tarefa árdua para os moto-
ristas. Na maioria das ve-
zes, o condutor não conse-
gue um lugar rapidamen-
te, precisando dar várias
voltas na quadra ou ir atrás
de um local mais afastado.
A cidade vem apresentan-
do um grande crescimento
na quantidade de carros nas
ruas. O número de vagas
acaba sendo inversamente
proporcional. No Centro, a
situação é complicada. A
grande quantidade de esta-
belecimentos comerciais
faz com que o fluxo de pes-
soas e de veículos seja in-
tenso. PÁG. 3

Lideranças do PSD, Democratas, PSB, PSL e PR  de

Nova Esperança se reúnem para discutir os rumos

das próximas eleições municipais
Durante reunião acontecida na noite de quarta-feira, 20 de junho,  na sede da
Associação Cultural e Esportiva Nova Esperança – ACENE, que contou com a
presença dos presidentes de partidos e correligionários pró a candidatura de Eduardo
Pasquini, assuntos de grande relevância foram tratados e rumos, estratégias e definições
foram discutidos. A reunião contou com a presença também dos vereadores Dorival
Boregio, Fábio Yamamoto, Graça Bordim e Jr. Alberton.  PÁG. 7

Equipe Tropa de Elite F. C. foi a vencedora do
Campeonato Municipal de Futebol Suiço - PÁG. 2

Programa de incentivo ao
esporte vai atender mil
atletas e técnicos - PÁG. 6

ANPR

ALEX FERNANDES FRANÇA

OSVALDO VIDUAL

Grupo Camilo investe em Nova Esperança
na construção do novo Supermercado

Na tarde de quarta-feira, 20
de junho, a reportagem do
Jornal Noroeste foi recebida
na cidade de Mandaguaçu na
sede do Campeão Atacado,
empresa ligada ao Grupo Ca-
milo, onde falou com os di-
retores comercial e patrimo-
nial do Grupo que está inves-
tindo alto em Nova Esperan-
ça,  em uma obra de 4.600
metros quadrados. PÁG. 5

ILUSTRATIVA/PROJETO

Semana decisiva

para a política

em Nova

Esperança e

no Brasil
COLUNA OPINIÃO - PÁG. 6
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Campeonato Municipal de
Futebol Suíço - Edição 2012

SICOOB, CIABEL–CERVEJA DEVASSA, EX-PREFEITO SILVIO CHAVES,
FIDO DIO E VICE-PREFEITO JÚNIOR MOSER.

SICOOB – NOVA ESPERANÇA PARABENIZA TODAS AS EQUIPES QUE
PARTICIPARAM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUIÇO,
INCLUINDO ATLETAS, AUXILIARES E COMISSÃO ORGANIZADORA.

Neste último sábado dia
16 de junho de 2012,
aconteceu no campo da

asserne a grande final da com-
petição envolvendo a equipe
da Tropa de Elite F.C. contra
a equipe Rosa de Ouro/Espa-
ço BS/Colchões Ortobon.

O campeonato iniciou com
a participação de 18(dezoito)
equipes do município dividi-
das na primeira fase em três
grupos. Dessas 18(dezoito)
equipes 10(dez) passaram
para a segunda fase divididas
em 2(dois) grupos. Na tercei-
ra fase, passaram 4(quatro)
equipes para fazer as semi fi-
nais que foram: Fido Dio,
M.R.G, Tropa de Elite F. C. e
Rosa de Ouro/Espaço BS/Col-
chões Ortobon. No dia 09 de
junho de 2012 aconteceram as
semifinais onde se enfrenta-
ram as equipes Tropa de Eli-
te F.C. contra a equipe da Fido
Dio e na outra semi final a
equipe da Rosa de Ouro/Es-
paço BS/Colchões Ortobon
enfrentou a equipe da M.R.G.

Tropa de Elite F.C venceu a
semi por 2 a 1 e conquistou a
vaga na final e a Rosa de
Ouro/Espaço BS/Colchões
Ortobon venceu a outra semi,
garantindo também a vaga na
final com a vitória de 3 a 0
sobre a M.R.G.

Sendo assim disputaram o
3º lugar a Fido Dio contra
M.R.G. e fizeram a grande fi-
nal Rosa de Ouro/Espaço BS/
Colchões Ortobon contra Tro-
pa de Elite F.C. Na disputa de
3º lugar a Fido Dio venceu a
equipe da M.R.G. por 3 a 0 e
na grande final depois de um
belo e equilibrado jogo que
terminou empatado em 0 a 0
levando a decisão para os pê-
naltis onde a equipe da Tropa
de Elite F.C. venceu a equipe da
Rosa de Ouro/Espaço BS/Col-
chões Ortobon por 3 a 2.

O Campeonato teve seu iní-
cio do dia 17 de março de
2012, nesses três meses de
campeonato aconteceram 64
jogos, com 201 gols tendo uma
média de 3,14 por partida.

Esta competição foi uma

APOIO DE DIVULGAÇÃO:

realização da Prefeitura Munici-
pal de Nova Esperança, sendo
que organização ficou por conta
da Diretoria de Esportes de
Nova Esperança/Liga de Futebol
de Nova Esperança.

A Diretoria de Esportes de
Nova Esperança/Liga de Futebol
de Nova Esperança agradecem
primeiramente a todas as equi-
pes e atletas que participaram da
competição, pois sem vocês não
haveria campeonato e parabeni-

zamos aos atletas pela postura e
conduta desportiva, pois em 64
jogos não tivemos nenhum pro-
blema disciplinar. Agradecemos
também a todos que empresta-
ram os campos para que pudes-
sem ser realizadas as rodadas(
Asserne, Estância Ouro Verde,
Amidos Pasquini, M.R.G., Kane-
bo).

A Diretoria de Esportes de
Nova Esperança/Liga de Futebol
de Nova Esperança já convida a

Tropa de Elite F. C. – Campeão Municipal de Futebol Suiço

Rosa de Ouro/Espaço BS/Colchões Ortobom, vice-campeão do Campeonato Municipal de Futebol Suiço

todos para participarem do Cam-
peonato Regional que acontece-
rá no segundo semestre lem-
brando que as quatro melhores
do municipal já tem presença
confirmada.

A classificação final do Cam-
peonato Municipal de Futebol
Suíço – Edição 2012:

Campeão: Tropa de Elite F.C.
Vice Campeão: Rosa de Ouro/

Espaço BS/Colchões Ortobon
3º Lugar: Fido Dio

4º Lugar: M.R.G.
Artilheiro: Marcelo Vanet-

ti com 10 Gols (Rosa de Ouro/
EspaçoBS/Colchões Ortobon)

Goleiro Menos Vazado:
Sérgio Ido Filho com 5 Gols
(Rosa de Ouro/EspaçoBS/Col-
chões Ortobon)

Atleta Revelação: Alan
Henrique (Fido Dio)

Melhor Jogador: Hauney
Malacrida (Rosa de Ouro/Es-
paçoBS/Colchões Ortobon).

O empresário Silvio Chaves
entregou a Alan Henrique

da equipe Fido Dio, o troféu de
atleta revelação

Representando a Secretaria de Esportes do município, Michael
Trevisan, professor de educação física, foi um dos principais

responsáveis pela organização e sucesso do evento

O presidente da ASSERNE, Dirceu
Trevisan entregou o troféu de

goleiro menos vazado a Sergio
Ido Filho, da equipe Rosa de Ouro/

Espaço BS/Colchões Ortobom

O empresário Silvio Chaves entregou o troféu de campeão
ao atleta Rodrigo Guimarães, do Tropa de Elite

Representando a Ciabel-Cerveja Devassa, Celso Ramos dos
Santos entregou o troféu de melhor jogador, ao atleta Hauney

Malacrida da equipe Rosa de Ouro/Espaço BS/Colchões
Ortobom

FOTOS: OSVALDO VIDUAL
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CARICATURA DA SEMANA
POR PAULO NUNES

ANDRÉ FRASSATI
PRESIDENTE DA ACINE JOVEM

ENTRELINHAS
*** A gripe suína (H1N1) voltou atacar com força, novamente. Em

Maringá já são vários casos da doença que poderá evoluir para a
morte. Uma simples vacina poderá evitar tal tragédia. Portanto, vacine-
se e não dê chance para o azar.***Rotary Clube de Nova Esperança
admite mais cinco novos membros em suas fileiras. Em recente reu-
nião  rotárica, houve  várias discussões entre  alguns dos  membros
presentes sobre a questão da saúde local, inclusive com a falta de
plantonistas no Hospital Municipal..***A professora  de filosofia Gi-
seli Lidiane de Carvalho, filha de nosso amigo Custódio, de Barão de
Lucena, fazendo o maior sucesso profissional nas Escolas em que
trabalha de Nova Esperança e Paranavaí. Dotada de uma formação
cultural extraordinária, Giseli tem tudo para crescer ainda mais em
sua profissão. Parabéns Giseli!***A professora de Química Geovana
Firmino de Paula recentemente passou a compor o quadro de profes-
sores do Colégio São Vicente de Paula. Quem ganha são os alunos,
pois Geovana, além de competente, é uma excelente professora. “O
fraco jamais perdoa: o perdão é uma das características do forte” -
Mahatma Gandhi (1869-1948).

www.pingoserespingos.blogspot.com

DR. JUAREZ DE OLIVEIRA

OPINIÃO DO BLOG
Dólar em alta, novos preços

dos alimentos
Depois de cinco anos de esta-

bilidade da moeda norte-america-
na  na casa dos R$ 1,80, o dólar
vem sofrendo altas sucessivas che-
gando a casa dos R$ 2,06. Como
grande parte da matéria prima
usada na panificação é importada
da Argentina, Canadá, Estados
Unidos e Rússia e o preço pago na
importação é em dólar, o custo da
farinha de trigo deverá subir cerca
de 15%   e conseqüentemente, re-
fletirá no aumento do pão francês
e outros derivados. Além do dólar,
fatores climáticos da época, como
frio e chuva, fazem produtos como
hortifrutigranjeiros, carne, leite,
biscoitos, massas, bolachas, chur-
rasco, cerveja e refrigerantes terem
uma aumento considerável. Até há
pouco tempo, comerciantes recla-
mavam que o dólar estava muito
barato etc. e tal.  Agora, com o au-
mento do dólar,  é  a vez da  popu-
lação  reclamar uma barbaridade
pois vamos pagar mais caro por
todos os alimentos.

Estuprada e Estrangulada
A estudante Beatriz Silva Pache-

co Gonçalves de 10 anos, residen-
te em Sarandi, PR, foi estuprada  e
estrangulada domingo último, 17
de junho, por um homem que a
atraiu para um lugar ermo com a
promessa de R$ 10 para cuidar
alguns instantes de  um cavalo.
Depois de uma busca incessante
por cerca de 250 policiais, o corpo
da menina foi encontrada em um
pasto, no Conjunto Floresta.  Li-
mite de Sarandi e Maringá. O fací-
nora que cometeu tão bárbaro cri-
me ainda não foi preso, mas terá
todo o apoio do Estado que vai lhe
dar, café da manhã, almoço, jan-
tar, ceia e cama com apoio psico-
lógico, tudo de graça Se o bandido
tiver curso superior, ficará em cela
especial. Enquanto isso, a família
de Beatriz sofrerá as dores da per-
da da filha que não a terá mais de
volta, e ainda vai ter que ajudar
através dos impostos a manter o
assassino na cadeia. Pode uma
coisa dessas? Comente este assun-
to no blog:

 www.pingoserespingos.blogspot.com.

Rio + 20, sem sucesso
Como já era de se esperar, mui-

tas festas e boas intenções, reuni-
ões com poucos resultados, a Rio
+ 20 foi aberta já mostrando que
o documento final que sairá do
encontro, deverá mostrar certo fra-
casso desse mega evento promovi-
do pela Organização das Nações
Unidas (ONU). Tudo porque é co-
mum em encontros multilaterais
haver uma falta de consenso entre
as delegações oficiais, onde o ponto
nevrálgico da questão  como sem-
pre é o dinheiro. Países pobres e
emergentes querem que os países
ricos financiem o meio ambiente
global, orçado em trinta bilhões de
dólares. Quebrados como estão, os
países ricos jamais vão aceitar esse
estado de coisa. Já se fala que o
documento final da Rio + 20 só
sairá em 2015. Existe um esboço
deste documento, mas está longe
dos interesses da população, por-
que os países ricos não cedem aos
propósitos finais que tanto se al-
mejam, que é de um planeta com
sustentabilidade responsável.

Prefeitos de 59 metrópoles
divulgam documento

Prefeitos de grandes cidades
mundiais em número de 59 nego-
ciam o estabelecimento de metas
de redução de emissão de poluen-
tes. O objetivo é apresentar com-
promissos em contraposição à in-
definição dos Chefes de Estado na
Rio +20. O documento será apre-
sentado pelo prefeito de Nova York,
Michael Bloomberg  e Eduardo
Paes, do Rio de Janeiro.

COISAS DO COTIDIANO
· Protestos nas praias do Rio

têm  como  alvo Ahmadinejab e
petróleo. Comunidade judaica e
militantes gays tomaram Ipanema
contra presidente do Irã;

· Em São Paulo, mulheres  grá-
vidas fazem passeata pela opção
do parto em casa;

· Em  Palotina, PR, há uma in-
festação tão grande de ratos que
eles invadiram os laboratórios da
Universidade lá existente e come-
ram inúmeros materiais de pesqui-
sas.

· Está difícil fechar aqueles bu-
racos da rotatória São José com
Santos Dumont.  Vira e mexe os
buracos estão presentes;

· Secretaria Municipal de Saúde
vai reformar os Postos de Saúde do
Barão e da Ivatinga. Verbas para isso
já estão nas mãos da Secretária Iza-
bel;

· Muito cuidado ao dirigir nesses
dias de intensos nevoeiros;

· O ator Marcos Pasquim mergu-
lha no universo do surfe, prestes a
entrar em  “Cheias de Charme”. Na
trama, Pasquim terá um romance
com Penha, interpretada por Taís
Araújo;

· Na Rio + 20  está mostrando as
deficiências de nossos funcionários
nos hotéis, lanchonetes, motoristas
de táxis, etc.  por não falarem inglês;

· Num determinado enterro na
cidade, uma parente do falecido con-
fidenciou-me que já está  havendo
uma disputa  entre vereadores e can-
didatos para pegar nas alças do cai-
xão. Que barbaridade!

· No último dia 20 de junho, às
20hs09minutos, iniciou o inverno de
2012. Neste dia, aconteceu a noite
mais longa do ano.

· É uma vergonha o que alguns
de nossos comerciantes fazem, colo-
cando cadeira, cones, escadas etc.
demarcando vagas para estaciona-
mentos. Como a fiscalização é pre-
cária, o Ministério Público resolveu
agir, pedindo ações da Associação
Comercial e da Polícia Militar, con-
forme matéria publicada neste Jor-
nal.

· Ridícula a atitude do Lula, cha-
mando Paulo Maluf para apoiar o
petista Fernando Haddad à Prefeitu-
ra de São Paulo. A candidata a vice-
prefeita da chapa, Luiza Erundina,
que também não gostou da conduta
de Lula, já pulou fora do barco.

· E o Coritiba calou a boca de
muitos cronistas esportistas de São
Paulo que já davam como certa a fi-
nal entre São Paulo e Palmeiras. Ali-
ás, o Coxa deveria ter goleado o São
Paulo, time milionário de Luis Fabi-
ano, que recebe R$350 mil por mês,
para jogar aquela mediocridade que
jogou, o que demonstra estar mes-
mo em final de carreira.

Migração da Classe C para B
Levantamento feito pelo Ibope

inteligência, entre 2010 e 2015, exis-
te uma expectativa muito grande de
uma boa parte das pessoas da clas-
se C migrarem para a classe B. Para
o órgão pesquisador, mais de dois
milhões de pessoas migrarão para
essa nova classe em conseqüência
de melhorias de rendas e salariais. A
renda familiar passar a de R$ 1.541
para R$ 2,565. Como se vê, o mon-
tante de compra da classe C está pas-
sando por um período  de consumo
elevado, o que é comum  para quem
está ascendendo  socialmente, ad-
quirindo produtos de grifes, marcas
e prestígios, ou seja, a classe C está
deixando de consumir produtos pri-
mários passando para secundários
e terciários.

Professores das Universidades
Federais em Greve

A greve dos professores das uni-
versidades federais completou um
mês com adesão de quase 90% das
instituições de todos os países, se-
gundo último balanço do Sindicato
dos Docentes das Instituições de
Ensino  Superior.  O  movimento que
começou no dia 17 de maio reivindi-
cando novos salários muito justa-
mente,  ainda não sensibilizou as
autoridades de nosso país. .Eu cos-
tumo dizer que greve que funciona é
aquela dos motoristas de ônibus,
condutores de metrô, caminhoneiros,
porque  mexem com a população. As
pessoas chegam atrasadas nos em-
pregos, diversas mercadorias ficam
retidas nos caminhões, etc. Aí sim, o
governo é obrigado a tomar uma
medida urgente. No caso professo-
res, o assunto  não é urgente e pode-
rá ser postergado. É a verdade!

A falsa CPI do Cachoeira
Na última semana, deputados e

senadores deixaram claro que eles
pensam que o povo brasileiro  não
passa de palhaço..  O problema é
que a CPI recusa de todas as ma-
neiras a ouvir autoridades aponta-
das como participantes nos esque-
mas montados pelo bicheiro e la-
drão Cachoeira. Um exemplo é que
os próprios membros da CPI fize-
ram um acordo para não chama-
rem  o candidato a  Prefeito de São
Paulo pelo PSDB José  Serra, res-
ponsável pelo acordo entre a Cons-
trutora Delta e Cachoeira em São
Paulo. Por essas e outras falcatru-
as desses deputados e senadores
ladrões e corruptos de nosso país,
não tocaremos  mais nesse assun-
to. E vocês leitores, não percam
tempo com  essas notícias pois o
Brasil está cheio de Cachoeira!

NOVA ESPERANÇA

Reservas ilegais de vagas de
estacionamentos no centro da cidade

viram alvos do Ministério Público
Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

Procurar vagas para es-
tacionar nas ruas do
Centro de Nova Espe-

rança é uma tarefa árdua
para os motoristas. Na
maioria das vezes, o con-
dutor não consegue um lu-
gar rapidamente, precisan-
do dar várias voltas na
quadra ou ir atrás de um
local mais afastado.

A cidade vem apresen-
tando um grande cresci-
mento na quantidade de
carros nas ruas. O núme-
ro de vagas acaba sendo in-
versamente proporcional.
No Centro, a situação é
complicada. A grande quan-
tidade de estabelecimentos
comerciais faz com que o
fluxo de pessoas e de veí-
culos seja intenso.

O grande número de ve-
ículos que circulam por
Nova Esperança chamou a
atenção por parte do Mi-
nistério Público para uma
atitude que tem se torna-
do rotineira, porém ilegal:
A reserva de vagas por par-
te dos proprietários de al-
guns estabelecimentos co-
merciais, principalmente
no centro da cidade, que
funciona como o coração
do município.

As ruas permanecem
iguais, mas com o aumen-
to exponencial no núme-
ro de veículos, culmina na
escassez de vagas para es-
tacionamentos públicos. A
atitude errada irrita os
motoristas que precisam
estacionar.  OBJETOS DE-
FRONTE OS ESTABELE-
CIMENTOS

A 1ª Promotoria de Jus-
tiça da Comarca, através
de seu titular, Dr. Nivaldo
Bazoti, considerando a

O representante do MP, Promotor de Justiça  Dr. Nivaldo Bazoti
recomendou à Associação Comercial que cientifique seus Associados,

admoestando-os à que observem as normas disciplinadoras,
abstendo-se de utilizar indevidamente as vagas de estacionamento nas

vias públicas, sob pena de serem enlaçados com as
medidas administrativas correspondentes

constatação de que vários
estabelecimentos comerci-
ais têm colocado ‘cones’,
‘cadeiras’, ‘diversos obje-
tos’ defronte seus estabe-
lecimentos, nas áreas pú-
blicas de estacionamento,
para ‘guardar vaga’, ‘reser-
var vaga’; considerando
que as vias públicas para
veículos automotores e os
estacionamentos tratam-se
de espaços públicos des-
tinados para uso de qual-
quer veículo, não sendo
destinado preferencial-
mente para esta ou aquela
pessoa, não se tratando de
espaço privado; conside-
rando que o estaciona-
mento destina-se a quem
nela primeiro encontrar
vaga; considerando o esta-
belecido o princípio cons-
titucional da igualdade;
considerando que somen-
te a autoridade competen-
te pode excetuar esta regra
mediante medida admi-
nistrativa devidamente
motivada (artigo 54 do
Código Municipal de Pos-
turas; Lei n. 9.503/97); con-
siderando a necessidade
de admoestar preventiva-
mente àqueles que estão
cometendo irregulares
neste sentido, em especi-
al, comerciantes. Reco-
mendou (Lei n. 8.625/93)
ao Presidente da Acine,

Mauro Cerezuela, na con-
dição de representante le-
gal da Associação Comer-
cial e Industrial de Nova
Esperança que este conta-
te/cientifique seus Associ-
ados a respeito desta reco-
mendação, admoestando-
os à que observem com in-
tegridade as normas disci-
plinadoras da matéria, abs-
tendo-se doravante de uti-
lizar indevidamente as va-
gas de estacionamento nas
vias públicas, sob pena de
serem enlaçados com as
medidas administrativas
correspondentes (CT, arti-
go 246, última parte do ‘ca-
put’ cc. § único). Um ofí-
cio também foi encami-
nhado ao comando da Po-
lícia Militar no sentido de
orientar os P.M.s.  para que,
com a constatação de irre-
gularidades, identifiquem
o autor, enquadre o fato e
se for  o caso, lavre a res-
pectiva multa ao faltoso.

De acordo com números
do Detran/Pr existem em-
placados no município até
o último levantamento de
dezembro do ano passado,
14.633 veículos. Esta fro-
ta aumenta constantemen-
te e o problema se torna
maior por conta de veícu-
los dos municípios cir-
cunvizinhos que com-
pram no comércio local.

Cadeira reservando vaga de estacionamento: Cena
comum no trânsito de Nova Esperança

A reportagem flagrou uma vaga de estacionamento demarcada com um
cone, criando dificuldades aos motoristas

FOTOS: ALEX FERNANDES FRANÇA
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Inaugura filial em Alto Paraná

 FLAGRANTES DA INAUGURAÇÃO DA FILIAL HOMENET TELECOM

Ana Cristina Brauer Mantovani/ Saulo Esteves
diretores da Homenet Telecomunicações

durante a inauguração em Alto Paraná

FOTOS DIVULGAÇÃO

A Homenet Telecom
empresa especializada
em soluções para inter-
net inaugurou no dia 09/
06 um ponto de atendi-
mento comercial na ci-
dade de Alto Paraná.

No dia da inaugura-
ção a Homenet organizou
um coquetel, assim
como uma carreata e a
distribuição de vários
prêmios aos clientes que
prestigiaram o evento.

Os diretores da Ho-
menet Telecom Saulo
Esteves e Ana Cristina
Brauer Mantovani expli-
cam que a abertura da
unidade em Alto Paraná
faz parte do projeto de
expansão da empresa: “Já
atendíamos Alto Paraná
e Maristela, porém sem
ponto de atendimento
no município. Agora
conseguimos concreti-
zar a abertura da filial

Av. Paraná, 2626 – Tel.: 3447-1337 – Cel. (Tim): 9888-8293 - Alto Paraná

para atender a demanda
de Alto Paraná e região, le-
vando o atendimento de
qualidade mais próximo
dos nossos clientes”.

Atuando em Nova Espe-
rança e região há 15 anos a
Homenet é uma empresa
novaesperancense especi-
alizada em serviços para
internet: acesso internet,
confecção de sites, portais,
comércio eletrônico, servi-
dores, controle de conteú-
do, interligação matriz fi-
lial e outros.

Sempre trazendo para
Nova Esperança, Alto Pa-
raná, Atalaia, Florai, Pre-
sidente Castelo Branco,
Uniflor, Ivaitinga e Barão

O Tribunal de Justiça
do Paraná (TJ-PR)
negou recurso da

defesa do ex-deputado
estadual Luiz Fernando
Ribas Carli Filho para
que o caso não fosse sub-
metido ao júri popular.
Carli Filho se envolveu

TJ-PR nega recurso da defesa e
mantém júri popular para Carli Filho

em um acidente de trân-
sito, em 7 de maio de
2009, em Curitiba, que
resultou na morte de Gil-
mar Rafael Souza Yared,
26 anos, e Carlos Muri-
lo de Almeida, 20 anos.

O ex-deputado foi de-
nunciado pelo Ministé-

rio Público do Paraná e
pronunciado em primei-
ra instância por duplo
homicídio com dolo
eventual (quando não se
tem a intenção de matar,
mas assume-se o risco
pelos atos). O parecer da
Justiça sobre o júri popu-
lar foi dado em janeiro
do ano passado. A defe-
sa recorreu em segunda
instância ao Tribunal de
Justiça do Paraná. Os de-
sembargadores mantive-
ram a decisão e a reali-
zação do júri, mas hou-
ve novo recurso da defe-
sa, o qual foi negado na
quarta-feira (20).

De acordo com o advo-
gado da família Yared, Eli-
as Mattar Assad, a defesa
do ex-deputado tentou
desqualificar o dolo even-
tual e enquadrar o caso
como acidente de trânsi-
to, no qual teria havido
homicídio culposo
(quando não há intenção
de matar). “Os desembar-
gadores mantiveram o
dolo e também irão con-
siderar que o ex-deputa-
do dirigia em alta veloci-
dade e reconheceu que
tinha ingerido bebida al-
coólica”, afirmou o advo-
gado da família Yared.

Carli Filho estava alco-
olizado e trafegava com
velocidade entre 161 e
173 quilômetros por
hora no momento da co-
lisão com o carro das ví-

timas, conforme o Insti-
tuto de Criminalística.
Dessa forma, a acusação
requereu a embriaguez
como qualificadora do
crime, no entanto, os
desembargadores des-
consideraram o fator.
Mesmo sem as qualifica-
doras, a pena pode vari-
ar de 9 a 30 anos.

A expectativa de As-
sad é de que o júri popu-
lar ocorra entre o fim
deste ano e o primeiro
semestre de 2013.

A reportagem entrou
em contato com o escri-
tório de advocacia Pro-
fessor René Dotti - que
defende o ex-deputado
Carli Filho -, por volta
das 13h20, mas não con-
seguiu contato.

Família
Após o acidente, o ex-

deputado renunciou ao
cargo e passou a morar
em Guarapuava, na Re-
gião Central do estado,
onde cuida dos negóci-
os da família. A mãe de
Gilmar, Christiane Ya-
red, montou em junho
de 2010 o Instituto Paz
no Trânsito, que presta
assessoria em autoesco-
las e ministra palestras
em escolas e empresas.
“O instituto é uma ferra-
menta para ajudar a so-
ciedade e temos colhido
vitórias: são frutos da dor
que sofremos”, diz Chris-
tiane. Gazeta Maringá

de Lucena tecnologia de
ponta para oferecer um
produto de alta qualidade
e capacitando seus profis-
sionais para um excelente
atendimento.
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Grupo Camilo investe em
Nova Esperança na construção

do novo Supermercado
José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

Na tarde de quarta-fei-
ra, 20 de junho, a re-
portagem do Jornal

Noroeste foi recebida na
cidade de Mandaguaçu na
sede do Campeão Ataca-
do, empresa ligada ao Gru-
po Camilo, onde falou
com os diretores comerci-
al e patrimonial do Grupo
que está investindo alto
em Nova Esperança,  em
uma obra de 4.600 metros
quadrados.

De acordo com o diretor
comercial, Aluísio Isaías
Camilo, “a nova loja terá
2.000m² para a área de
vendas, sendo um total de
4.600m² de construção,
dividido em subsolo, loja
e depósito, possuindo
aproximadamente 80 va-
gas para os veículos no
subsolo, também em tor-
no de 20 vagas de estacio-
namento na frente da loja.
Temos o projeto de fazer
um restaurante anexo ao
Supermercado, funcio-
nando no horário de expe-
diente e acoplado ao Su-
permercado, terá uma es-
trutura para mais ou me-
nos 05 lojas internas”, des-
tacou o diretor comercial
do Grupo Camilo Super-
mercados.

HISTÓRIA
O Camilo está há mais

de 30 anos no mercado
Paranaense. Com 5 lojas
distribuídas pela região
Noroeste do Paraná. Des-
de a sua fundação a em-
presa adotou uma política
de compras através de co-
tação de preços, tanto com
as indústrias como tam-
bém com os atacadistas.
Resulta assim, na sua
principal vantagem com-
petitiva, que era a política
de preços baixos, a qual
atraía clientes locais e
também das cidades vizi-
nhas. Em 1974 surge de
forma modesta a primeira

 Os diretores Aluísio Isaías Camilo – Diretor Comercial e Arlei Luiz Camilo – Diretor
Patrimonial anunciaram para o primeiro semestre de 2013 a inauguração do

Camilo Supermercados de Nova Esperança

 A nova loja terá um total de 2.000m² para a área de vendas, sendo um total de 4.600 m² de construção, dividido em subsolo, loja e depósito,
possuindo aproximadamente 80 vagas para os veículos no subsolo, possuindo também em torno de 20 vagas de estacionamento na frente

da loja, terá uma estrutura para mais ou menos 05 lojas internas

loja do Camilo em Ourizona
uma loja de secos e molhados.
Era o início de uma história de
sucesso, em 1983, com a aqui-
sição de um estabelecimento
em Iguatemi se estabelece o
grupo Camilo Distribuidora
Comercial de Alimentos Ltda,
agora com sede própria, já em

1989 a primeira filial nasce na
cidade de Iguatemi. Em 1995
devido ao grande crescimen-
to do grupo a unidade central,
antes em Iguatemi, foi trans-
ferida para Mandaguaçu, o
que possibilitou a expansão
do atacado. No ano de 1997 o
grupo segue crescendo e inau-

gura uma filial na cidade de
Maringá. No ano de 2000 a
cidade de Sarandi foi escolhi-
da para a inauguração de uma
nova unidade. Em 2004 mais
uma unidade de supermerca-
do passa a fazer parte do gru-
po Camilo, a 4ª unidade é
inaugurada na cidade de Man-

FOTOS: OSVALDO VIDUAL

“Atualmente o Grupo
Camilo gera para Nova
Esperança 75
empregos diretos.
Com a inauguração a
estimativa é de chegar
a 100 empregos”,
salientou o diretor
comercial Aluísio
Isaías Camilo

daguari. Em 2006 mais
uma unidade de super-
mercado foi instalada,
desta vez na cidade de
Nova Esperança. No ano
de 2008, após uma análi-
se das lojas foi desenvol-
vido um novo layout para
o setor de Hortifruti, dei-
xando-o mais prático e
agradável para o consumi-
dor. Em 2009 o Camilo
inova ao criar um empó-
rio com grande variedade
de alimentos a granel e
um setor de beleza com
consultoras em todas as
unidades.

“Hoje são 05 lojas, esta-
mos inaugurando no mo-
mento uma loja idêntica a
essa de Nova Esperança
na cidade de Mandaguari,
não diria totalmente idên-
tica, pois são formatos de
terrenos diferentes, mas a
loja em si é muito pareci-
da, inclusive a localiza-
ção, sendo em uma área
nobre, na avenida princi-
pal”, salientou o diretor
comercial Aluísio Camilo.

NOVA ESPERANÇA
A previsão de inaugura-

ção em Nova Esperança é
para o primeiro semestre
de 2013. “Atualmente o
Grupo Camilo gera para a
cidade 75 empregos dire-
tos. Com a inauguração da
nova loja a estimativa é de
chegar a 100 empregos.
Fomos favorecidos por pe-
gar uma área muito nobre
na cidade, na verdade
quando estávamos bus-
cando um terreno para a
construção, pesquisamos
em toda aquela região,
mas não conseguimos um
que ficasse em uma área
comercial ideal. A busca
durou aproximadamente
2 anos, pois deveríamos
achar um lugar que con-
ciliasse tamanho e locali-
zação”, finalizou os dire-
tores Aluísio Isaías Cami-
lo – Diretor Comercial e
Arlei Luiz Camilo – Dire-
tor Patrimonial.
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A equipe econômica
prometeu à direção da Pe-
trobras definir, até o pró-
ximo mês, o percentual
de reajuste de combustí-
veis reivindicado pela
estatal e quando ele en-
trará em vigor.

Segundo a Folha apu-
rou, a decisão de conce-
der o aumento já conta
com o aval do Palácio do
Planalto.

Falta definir exatamen-
te o percentual, que deve
ser de 10% para a gasoli-
na na refinaria, mesmo
valor do reajuste de ou-
tubro de 2011.

A expectativa é que co-
mece a vigorar imediata-
mente e que não seja re-
passado integralmente ao
consumidor.

A ala política do gover-
no tem defendido, porém,
um adiamento estratégico
para depois das eleições
municipais, diante do re-
ceio de impacto negativo
para os candidatos da base
aliada. O Planalto ficou de

Petrobras convence Dilma e combustível deve subir até 10%

dar uma palavra final após
a Rio+20.

A promessa do reajuste
foi repassada à presidente
da Petrobras, Graça Foster,
antes da aprovação do pla-
no de investimentos da
estatal, de US$ 236,5 bi-
lhões até 2016 --5,2% mais
do que o anterior, que pre-
via investimentos de US$
224,7 bilhões entre 2011 e
2015. Graça já havia avisa-
do à presidente Dilma que
o congelamento de preço
dos combustíveis estava
afetando a geração de cai-
xa da empresa e compro-

metendo sua capacidade
de investimentos.

O Conselho de Admi-
nistração aprovou, na se-
mana passada, um aumen-
to pequeno nos investi-
mentos. Ao elaborar o pla-
no, a estatal embutiu nos
cálculos reajuste de 15%
nos combustíveis.

Técnicos não acreditam,
porém, que o governo ve-
nha a autorizar um aumen-
to dessa ordem no próxi-
mo mês. O percentual tido
como mais realista é de
10%, que não deve ser re-
passado totalmente para

os consumidores.
CIDE
Oficialmente, o governo

não confirma a decisão de
conceder o reajuste, cuja
possibilidade foi admitida
anteontem pelo ministro
Edison Lobão (Minas e
Energia) --o que teve im-
pacto positivo na valor das
ações da Petrobras.

Para evitar que o aumen-
to seja repassado ao con-
sumidor final, o governo
pode se valer, novamente,
da estratégia de reduzir o
percentual da Cide (contri-
buição destinada a regular
o preço dos combustíveis)
que incide sobre o valor da
gasolina e do diesel.

O espaço para essa ma-
nobra está cada vez menor.
Hoje, para reajustar o pre-
ço da gasolina em 8% sem
repassá-lo ao consumidor
final, o governo teria de
zerar a cobrança da Cide
sobre o combustível. No
caso do diesel, o reajuste
máximo seria de 4%.
UOL.COM

O governador Beto Ri-
cha lançou nesta
quarta-feira (20), em

Curitiba, a edição 2012 do
programa Talento Olímpi-
co Paranaense – TOP 2016.
Neste ano, o programa terá
investimentos de R$ 7,3
milhões e vai ofertar mil
bolsas para atletas e técni-
cos de 27 modalidades
olímpicas e 10 paraolím-
picas do Estado.

Richa disse que o pro-
grama tem como propósi-
to fazer do Paraná uma re-
ferência no esporte no Bra-
sil até 2016, quando acon-
tecerão as Olimpíadas no
Rio de Janeiro. “O Gover-
no do Estado multiplicou
por quatro o número de
bolsas ofertadas, o que sig-
nifica mais oportunidades
para os nossos atletas se
destacarem no cenário na-
cional e internacional”,
disse.  Durante o lança-
mento da nova etapa do
TOP 2016, no Centro de
Convenções de Curitiba, o

Programa de incentivo ao esporte vai atender mil atletas e técnicos

governador ressaltou que
a iniciativa também con-
tribui para a formação de
um cidadão mais respon-
sável e consciente. “O es-
porte afasta o jovem de
problemas como a violên-
cia, a droga e o álcool”,
afirmou Richa.  De acordo
com o secretário de Esta-
do do Esporte, Evandro
Rogério Roman, que o ob-
jetivo do governo é ampli-
ar ainda mais o programa
até 2014. Segundo ele, a
expectativa é dispor de R$
15 milhões até 2014 para

estimular o esporte. Nes-
te ano, o número de bol-
sas para atletas e técnicos
passou de 250 para 1.000
e o investimento foi de R$
625 mil para R$ 7,3 mi-
lhões este ano.

Para o presidente da
Companhia Paranaense de
Energia (Copel), Lindolfo
Zimmer, uma das empresas
que apóiam o projeto, o pro-
grama dá a oportunidade de
atletas representarem suas
escolas, cidades e famílias.
“A companhia apóia esta
iniciativa porque ela traz

conquistas aos atletas e or-
gulho para o nosso Estado”,
disse.

“A Sanepar tem destina-
do uma parcela significati-
va de seus recursos oriun-
dos do imposto de renda
para estimular atividades
de crescimento da qualida-
de de vida”, disse Fernan-
do Ghignone, presidente da
Companhia de Saneamen-
to do Paraná (Sanepar), que
também contribui para a
realização do TOP 2016.

O programa foi criado
em 2011 e, além do patro-
cínio das duas estatais,
conta com o apoio da Fe-
deração das Indústrias do
Estado do Paraná (Fiep) e
a Federação do Comércio
do Paraná (Fecomércio). A
Copel vai aportar 80% do
total da verba destinada
para atletas e treinadores
(incluindo recursos pró-
prios e da Lei de Incenti-
vo ao Esporte), e a Sane-
par vai complementar o
valor.  AENoticias

Desemprego no Brasil atinge baixa histórica em maio
A taxa de desemprego de

5,8% registrada pelo Institu-
to Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) no mês de
maio, e divulgada nesta
quinta-feira, foi a menor
para o mês desde o início da
série histórica da Pesquisa
Mensal de Emprego (PME),
em março de 2002. Pesqui-
sa da Reuters mostrou que,
pela mediana das previsões
de 15 analistas consultados,
a taxa ficaria estável em 6%
no mês passado. As estima-
tivas variaram entre 5,9 e
6,2%. O número de desocu-
pados somou 1,4 milhão,
patamar considerado está-
vel quando comparado a

abril. Em relação a maio de
2011, o total de desocupa-
dos recuou 7,1%, o equiva-
lente a menos 107 mil pes-
soas.

Já o total de ocupados
chegou a 23 milhões, au-
mento de 1,2% sobre o mês

de abril. Em relação a maio
de 2011 houve aumento de
2,5% nesse segmento, o
equivalente a 554 mil ocu-
pados a mais.

O número de trabalhado-
res com carteira assinada no
setor privado chegou a 11,2

milhões, sem variação na
comparação com abril. Na
comparação com maio de
2011, houve aumento de
3,9%, que corresponde a um
adicional de 427 mil postos
de trabalho com carteira as-
sinada em um ano.

RENDA

A massa de renda real ha-
bitual dos ocupados no País
somou R$ 40 0 bilhões em
maio, aumento de 1,2% em
relação a abril. Na compa-
ração com maio de 2011, a
massa cresceu 7,5%. O ren-
dimento médio recuou para
R$ 1.725,60 em maio, após
ter registrado R$ 1.727,88
em abril. Gazeta Maringá

ANPr

Semana decisiva para a política

em Nova Esperança e no Brasil
dário em outubro. De acordo
com Saul Bogoni, “a cúpula
tucana baixou o centralismo
democrático em vários dire-
tórios municipais obrigando-
os a renunciar projetos de can-
didaturas próprias, viáveis
eleitoralmente, em nome de
compromissos assumidos an-
teriormente com partidos ali-
ados. A lista de municípios
sem candidato próprio só au-
menta, à medida que vai che-
gando o prazo fatal para a re-
alização das convenções (30
de junho). Matinhos, no Lito-
ral, Pato Branco, no Sudoeste,
e Umuarama, no Noroeste, se
somam à coleção, para a irri-
tação dos tucanos nativos des-
ses municípios. Some-se ain-
da Ponta Grossa, Cascavel,
Londrina, Maringá, Foz do
Iguaçu, Curitiba, São José dos
Pinhais, dentre outras cida-
des-polo com importância po-
lítica e econômica.”

Como em um jogo de estra-
tégia essa eleição começará a
ser vencida nos bastidores. É
obvio que ganhará aquele que
apresentar o melhor candida-
to ao eleitor, no entanto as pe-
ças deverão ser cuidadosa-
mente “mexidas” nesta próxi-
ma semana que promete ser
quente em Nova Esperança e
em todo o Brasil.

Em São Paulo Lula e Maluf
esqueceram as ofensas: “O sím-
bolo da pouca vergonha naci-
onal está dizendo que quer ser
presidente. Daremos nossa
própria vida para impedir que
Paulo Maluf seja presidente”
(Lula, 28/06/84). “Ave de rapi-
na é o Lula, que não trabalha
há 15 anos e não explica como
vive” (Maluf, 1º/03/93), e apa-
receram essa semana se cum-
primentando e fechando acor-
do em prol da candidatura de
Fernando Haddad (PT) a pre-
feitura paulistana, tudo pela
conveniência política. É a po-
lítica unindo antigos desafe-
tos.

Em Paranavaí Maurício
Yamakawa deixou o PSDB
após ter sua candidatura in-
viabilizada e ainda deixou no
twitter de Gustavo Fruet: “Hoje
deixei o PSDB, como você, só
que o fiz com atraso e perdi a
chance de ser candidato. O
tempo mostrou que fez o cer-
to!”. É dado como certo que o
ex-prefeito Yamakawa irá
apoiar sua esposa Toshie (PP)
como vice do PT em Parana-
vaí.

Mas, o que nos interessa é
aqui. O PSD tem nomes como
o ex-prefeito Gerson Zanusso e
o vereador Fabio Yamamoto, o
DEM está representando pelo
ex-vereador Roberto Pasqui-
ni e o PR o advogado Edson
Elias de Andrade. O PPS está
firme no propósito de Moa-
cir Olivatti. Penso que vai
surgir uma surpresa que
pode mudar tudo. Estratégia
ou não a convenção do PMDB
foi marcada dois dias depois
da do PSDB, onde pode sur-
gir a candidatura de Silvio
Chaves, caso Moser seja invi-
abilizado.

Diante disso a politica de
Nova Esperança é algo fasci-
nante e ao mesmo tempo intri-
gante. Fica para todos a incog-
nita e a expectativa que fal-
tam poucas horas para sa-
bermos que serão realmente
os candidatos que o eleitor
escolherá em 07 de outubro
de 2012. Teremos 3 candida-
tos a prefeito em Nova Espe-
rança? Apenas 2? Ou 5? Como
na matemática, isso é uma in-
cognita ainda para todos nós!

joseantoniorc@ig.com.br
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A próxima semana será
daquelas em que as horas e os
dias passarão mais rápidos.
Do domingo 24 ao sábado 30
de junho os bastidores da po-
lítica de Nova Esperança es-
tarão movimentados. Os par-
tidos políticos têm até ama-
nhã, 23 de junho para publi-
carem os editais para as con-
venções partidárias. O prazo
final para essas convenções
termina no dia 30. Assim esta
semana será decisiva. Já o re-
gistro das candidaturas defi-
nidas em convenção deverá
acontecer até o dia 05 de ju-
lho.

Eventuais candidatos a
prefeito, principalmente, cor-
rem contra o tempo para fe-
char acordos. Conforme publi-
cado em edital, o PSDB de
Nova Esperança sob a presi-
dência do vereador Décimo
Caetano marcou sua conven-
ção para a terça-feira, 26 de
junho às 19h30 na Câmara
Municipal, já no dia 28 é a vez
do PDT que está sob a presi-
dência de José Benatti reali-
zar a sua convenção, junta-
mente com o PMDB, que tem
como presidente Silvio Cha-
ves, o PMN que é presidido por
Juliana Moser e o PRB de Ma-
noel Reginaldo da Silva. Na
sexta-feira, 29 acontece a con-
venção do PcdoB, presidido
por Rute Regina Alves, do PV
de Adélia Pichek Faganello e
do PTC de Valdimiro Sousa
Lima. Estes todos já foram pu-
blicados aqui no Jornal da se-
mana passada em edital. O
PSD de Dorival Boreggio, o
DEM de Roberto Pasquini, o
PSB de Alfredo Bordim, o PR
de Edson Elias de Andrade e o
PSL de Plácido Vargas Neto,
escolheram a Casa da Amiza-
de e o dia 30 para ultimar os
detalhes. Já o PT de Vera Bo-
regas, PSDC de Rafael Kreling,
PPS de Moacir Olivatti, PTB
de Odair Teodoro, PSC de Mar-
cio Brasinha, PHS de Cosmo
de Castro e PP de Pedro Rada-
de, marcaram convenção con-
junta para o sábado, 30, na Câ-
mara Municipal.

Se a experiência de outras
eleições se confirmarem, as
candidaturas se definem nas
vésperas do final do prazo. O
que deve-se concluir agora são
as costuras das negociações
que já estavam em andamen-
to entre as lideranças parti-
dárias. Enquanto alguns nego-
ciam para disputar, outros vão
fazer exigências para não en-
trarem nela.

A grande surpresa desta
eleição está em torno da defi-
nição da candidatura do
PSDB que até o momento pos-
sui dois fortes pré-candidatos:
o vice-prefeito Junior Moser e
o empresário Eduardo Pasqui-
ni. Até então o edital publica-
do pelo partido tucano tem na
presidência o vereador Déci-
mo Caetano que não é segredo
de ninguém, tem a preferên-
cia pela indicação de Junior
Moser, no entanto como se
sabe, a decisão do diretório de
Nova Esperança aguarda de-
cisão judicial, e ainda há ru-
mores de uma grande interfe-
rência do PSDB a nível nacio-
nal que tem interesse em as-
segurar o maior números de
partidários possíveis visando
as eleições 2014.

Certo é que o PSDB, parti-
do do governador Beto Richa,
está fora das eleições deste
ano com candidato próprio
nas principais cidades do Pa-
raná, o que poderá resultar
num fracasso eleitoral parti-



Quando nasceu vi com meus fracos olhos da carne pela
primeira vez um rosto iluminado, diferente era uma flor
que Deus escolheu para o jardim da vida para que cres-

cesse e florescesse. Agradeço-te e te glorifico Senhor, nes-
ta hora de dor.

Tomei um susto grande, vi que o jardineiro levou minha
flor, que tanto fez, pelos fracos, necessitados, além de to-
dos a sua volta... Brigou, lutou pelo que acreditava foi desde
criança cumpridora de seus deveres, nunca me preocupava,
pois sabia que não era preciso. Palavras dela: “Nunca vou te
fazer sofrer”, foi assim sua doce e serena vida, sem tribula-
ção, sem angústia e cheia de verdade, só fez caridade. Com
seu primeiro salário disse: “Pagarei o dízimo e doarei cesta
básica”. Deus preparou seu primeiro emprego.

Sempre me beijava e me amava. Escolheu estar comigo o
tempo todo e todo pouco tempo que viveu. O Espírito de
Deus me deu força de falar para todos os jovens que a Lore-
na não tinha vergonha de amar. Sempre quis a união de to-
dos independente de crenças, raças ou cor, não tinha pre-
conceito e até moradores de rua foram acolhidos e tratados
em suas feridas físicas e espirituais. Teve sempre uma pala-
vra amiga para todos.

Estou pronta Senhor... Tenho que passar pelo vale da som-
bra da morte, mas não temerei mal algum, porque teu caja-
do me consola e me faz caminhar por verdes pastos, por
amor a minha alma, unge a minha cabeça e o meu cálice faz
transbordar, prepara uma mesa farta para mim, na frente dos
meus inimigos, Vossa bondade e misericórdia me seguirão
por toda a eternidade.

Adeus minha Lorena linda. Uma única vez Cristo orou no
singular foi quando humano sentiu a angústia e a dor da
morte e disse olhando para o céu “passe de mim esse cáli-
ce”, mas para que se cumprisse sua palavra, Deus não ouve
sua oração no singular e sim no plural.

Oremos por todos sempre. Ele é o caminho, a verdade e a
vida, quem vai por Ele não morrerá, mas terá a vida eterna.

Deixo esta mensagem para mães e para os filhos, amem-
se enquanto é tempo de amar, não percam tempo pensando
em economizar, dêem tudo, façam tudo, como diz meu neti-
nho Miguel de seis anos “vovó a vida é um piscar de olhos.”
Vivam com seus familiares e com seus queridos filhos en-
quanto é tempo de viver, foi isso que fiz e continuo fazendo
todo tempo da minha existência e, é isso que vou pregar,
porque a vida da Lorena não foi em vão.

Agradeço a todos pelo carinho e o amor até na hora de
sua partida. Ela me encorajou e disse: “Vai lá minha guerrei-
ra dos anos e prega sobre sua última flor... Morro pelo que
acredito e, é isto que vim ensinar: vivam mais, perdoem mais,
se abracem mais, se olhem mais, vivam a verdade de Cristo
o Salvador.”

EXEMPLO DE LORENA!!!
Como enfermeira cumpriu seus deveres, lutou pelos pobres,

brigou pelo que acreditava, participou do projeto Humaniza SUS.
Atendeu nos corredores por amor aos que sentiam dor, morreu
fazendo o que amava, cumpriu sua última tarefa. Foi uma verda-
deira luz, por isso temos a certeza da sua salvação.

Deus uniu irmãos evangélicos, católicos, o padre José junta-
mente com o pastor André, demonstraram que somos um só
perante o amor de Deus. Pois ele é o corpo e nos somos os
membros desse corpo, não rasguemos o corpo de Cristo, una-
mo-nos pela mesma fé e pelo mesmo amor, pois Ele veio e o
verbo se fez carne para sentir nossas dores e nossas angústias
e nos ensinou uma oração universal: Pai nosso que estás no
Céu, ou o Pai é nosso ou não é de ninguém, vem a nós o Vosso
reino, seja feita a Vossa vontade, assim na Terra como no Céu,
eis aqui a sua serva, faça em mim a Sua vontade e a vontade
dEle se cumpriu com a Lorena.

Agradeço ao Divino Espírito Santo por me inspirar e a todos
que demonstraram amor e solidariedade nesse momento tão
vulnerável pelo qual passamos.

O tempo parou...
O tempo parou, as vozes se emudeceram e o corpo perdeu

as forças, as palavras não saem da boca, da minha alma, neste
momento tão louco da vaidade e do egoísmo, de querer ter um
anjo só pra mim, mas foi possível sim, pois por 21 anos foi aqui
que ela morou, foi aqui que ela sonhou, foi no meu peito que ela
chorou, com meu leite ela se amamentou e nesse pouco tempo
ficou tão forte, que criou asa e vôo, deixou meu coração partido
um vazio grande na frente e um espaço para eu voar, voarei meu
anjo, em breve irei te encontrar, você vai ver Lorena, na Glória
tudo irá recomeçar, o seu abraço quente não vai me abandonar,
sobrou na minha mente um José Para onde e agora José? José
Para onde?

“Respondeu-lhes Jesus: Os filhos deste mundo casaram-se
e dão-se em casamento; mas os que são julgados dignos de
alcançar o mundo vindouro, e a ressurreição dentre os mortos,
nem se casam nem se dão em casamento; porque já não po-
dem mais morrer; pois são iguais aos anjos, e são filhos de
Deus, sendo filhos da ressurreição”.

Lucas 20: 34 à 36

 23.06.1990
+ 13.03.2012

Amanhã, dia 23.06, é o aniversário do meu filho Clayton
Jair Belentani, parabéns meu filho que Deus lhe abençoe e
dirija seus passos.

A minha filha Lorena completaria no mesmo dia 22 anos!
Saudades Eternas!!!
OBRIGADA PELA FORÇA.

Sua Mãe.
MARIA APARECIDA CAMPOS BELENTANI
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Durante reunião aconteci-
da na noite de quarta-feira,
20 de junho,  na sede da As-
sociação Cultural e Esporti-
va Nova Esperança – ACE-
NE, que contou com a pre-
sença dos presidentes de
partidos e correligionários pró
a candidatura de Eduardo
Pasquini, assuntos de gran-
de relevância foram tratados
e rumos, estratégias e defi-
nições foram discutidos. A
reunião contou com a pre-
sença também dos vereado-
res Dorival Boregio, Fábio
Yamamoto, Graça Bordim e
Jr. Alberton. Da coligação
estiveram. Os presidentes de
Partido Dr. Alfredo Bordin -
PSB, Placido Vargas Neto -
PSL, Dorival Boregio - PSD,
Dr. Messias Queiroz Uchôa
-  representando o Presiden-
te Dr. Edson Elias de Andra-
de - PR, Roberto Pasquini do
DEM. Presente também o Ex
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Lideranças do PSD, Democratas,
PSB, PSL e PR  de Nova Esperança
se reúnem para discutir os rumos
das próximas eleições municipais

FOTOS: ASSESSORIA DE IMPRENSA

deputado Basílio Zanusso, seu
irmão EX- Prefeito Gerson
Zanusso, com diversas lide-
ranças.

Também foi discutido a res-
peito dos pré-candidatos a ve-
readores, suas situações par-
tidárias juntos à Justiça Elei-
toral e orientações a serem se-
guidas no que diz respeito às
observâncias à Legislação
Eleitoral vigente, no intuito de
conduzir com lisura e dentro
da lei, cada pré-candidatura e
conseqüentemente uma can-

didatura concernente aos trâ-
mites legais. O quadro polí-
tico local e eventuais com-
posições futuras também
foram discutidos já que, os
partidos políticos têm até
o dia 30 de junho para a de-
finição das candidaturas.
Os registros e homologa-
ções das candidaturas de-
verão ser efetuados até o
dia 05, data que também
serão permitidas as cam-
panhas eleitorais. Assesso-
ria de Imprensa

Como já foi amplamente comentado
nos círculos esportivos de Nova Esperan-
ça e do Noroeste do Paraná, o trabalho
do C.F.F.B. – Centro de Formação do Fu-
tebol Brasileiro – quer pelos resultados
obtidos em competições, quer pela filoso-
fia de formação de atletas-cidadãos, cha-
mou a atenção dos grandes clubes do fu-
tebol brasileiro.

E, como no meio do futebol há sem-
pre a presença de ex-jogadores, que
após pendurarem a chuteira passam a
atuar como dirigentes, alguns deles se
tornaram parceiros de Nova Esperan-
ça como é o caso de César Sampaio,
Serginho Chulapa, Edu driblador e ou-
tros, e assim, através deles foi possível
a ida de nossos atletas para o Flumi-
nense, para o Palmeiras, para o Atléti-
co Paranaense, Coritiba e especialmen-
te o Santos F.C..

Por conta da forte ligação da diretoria
do C.F.F.B. de Nova Esperança com toda
diretoria de “Base” do Santos F.C. é que
foi possível tomar conhecimento do PRO-
JETO NAVE, que é uma cidade do interi-
or escolhida pelo Santos F.C., para servir
de “Centro Formador” para o clube que
mais sucesso tem conseguido com atle-
tas da casa, como é o caso de Pelé e Cia,
Robinho, Diego e Neymar.

E assim, Nova Esperança foi  escolhi-
do pelo excelente trabalho de base que

A equipe de Futsal
Feminino de Nova
Esperança sagrou-

se vice campeã dos Jogos
Abertos, realizado em
Paraíso do Norte.

Sob o comando do
Técnico Airton Felipe,
a equipe contou com as
seguintes atletas: Mei-
re, Eveline, Tacia, Jéssi-
ca, Tainah, Patrícia, Re-
beca, Maisa, Daniela e
Mariana.

Jogos Abertos do Paraná 2012

SANTOS F. C. PARANAENSE
possui.

Então, um dirigente do Santos F.C. es-
teve em Nova Esperança, pesquisando,
fotografando, registrando tudo num minu-
cioso relatório para a aprovação da cida-
de como integrante do Projeto Nave.

A diretoria do Santos F.C. em reunião
recente aprovou nosso projeto.

Os diretores do C.F.F.b aguardam o jogo
deste sábado 23/06/2012 contra o Coriti-
ba Footbal Club, pelo Campeonato Para-
naense 2012 para assinatura do Convê-
nio, que terá a duração de 02 anos, sem-
pre prorrogáveis.

Para tanto, dirigentes do C.F.F.B. de
Nova Esperança  seguem de carro nesta
semana para a cidade de Santos para tra-
zerem consigo Edu driblador, Serginho
Chulapa e dirigentes da Base do Santos
F.C., para durante o jogo contra o “Coxa”,
sábado para  assinar o Convenio, numa
grande festa no Estádio Municipal de
Nova Esperança.

Porém, como essas personalidades po-
dem ter eventos e não possam vir a Nova
Esperança, o convênio será assinado no
gabinete do Presidente Luís Álvaro, na Vila
Belmiro. Mas, não fica afastada a possi-
bilidade, sempre da presença de ex-atle-
tas e dirigentes da história do Santos F.C.
em Nova Esperança, pois que criou com
este projeto uma união umbilical entre as
partes.

DIVULGAÇÃO



O Advogado, Especialista e
Mestre em Direito, professor
em 3 Instituições de Ensino

Superior – LEANDRO
CARDOSO – Aniversariante

da semana (19/06), pode ser
a grande surpresa nas

próximas eleições
municipais. Quem conhece

sabe: caráter e
personalidade forte,
juntamente com os

conhecimentos do Direito
Público, podem causar

debates elevados e
acalorados, aventando ainda

questões políticas e
administrativas do Município.
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ATAS, AVISOS, BALANÇOS, EDITAIS, LEILÕES
E OUTRAS PUBLICAÇÕES DE ORDEM LEGAL

PUBLICIDADE LEGAL
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O aviso prévio repre-
senta fundamental ga-
rantia assegurada tanto
ao trabalhador como ao
empregador, na pers-
pectiva de que constitui
lapso de tempo razoável
para o funcionário pro-
curar novo emprego e
evita permanecer de-
sempregado, enquanto
ao empregador concede
período de contratar e
treinar outro funcioná-
rio para suprimir a au-
sência do anterior.

Norma que se encon-
tra prevista na Consti-
tuição Federal (artigo
7.º, XXI) e na Consolida-
ção das Leis Trabalhis-
tas (artigo 487 e seguin-
tes), determina que a
parte interessada em
rescindir o vínculo em-
pregatício deve infor-
mar a outra com ante-
cedência mínima de 30
dias. Havendo dispen-
sa por iniciativa do
empregador, a jornada
diária de trabalho deve
ser reduzida em 2 ho-
ras ou dispensa-se 7
dias consecutivos de
trabalho, redução que
viabiliza a busca de
outro emprego.

Caso o trabalhador
opte por não cumprir o
aviso, pode o emprega-
dor descontar o respec-
tivo salário nas verbas
rescisórias. Por outro
lado, se o empregador
dispensa o empregado
sem conceder o aviso, é
devido ao funcionário o
pagamento do valor cor-
respondente ao salário
pelo tempo de aviso não
cumprido.

A Lei n.º 12.506/11
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DE AVISO PRÉVIO
trouxe alterações signifi-
cativas no aviso prévio
– dilatou o prazo de
cumprimento. Agora, o
prazo mínimo de 30
dias será concedido ao
funcionário de até um
ano de serviço prestado
na mesma empresa, e
será acrescido de 3 dias
por cada ano de traba-
lho até atingir o limite
máximo de 60 dias. Des-
te modo, atualmente o
aviso pode alcançar 90
dias.

Para saber o prazo
pode se utilizar da se-
guinte fórmula: x.3 + 30
= prazo do aviso pré-
vio, onde x é a quanti-
dade de anos de serviço
prestado. Para ilustrar:
um funcionário com 5
anos de trabalho na em-
presa terá direito a 45
dias de aviso, pois 5.3 +
30 = 45.

Para atingir o teto de
90 dias o empregado
deve ter no mínimo 20
anos de trabalho na
mesma empresa. Desta
forma, busca conferir
maior estabilidade ao
funcionário com maior
tempo de serviço na em-
presa, onde a dependên-
cia e vínculo se tornam
maiores a cada ano,
evitando surpresas e im-
previsões.

LUZIA MAGALHÃES
JOSÉ LUIZ BARROS

PEREIRA
ADVOGADOS TRA-

BALHISTA
Rua Gov. Bento Mu-

nhoz da Rocha Neto,
n.º 564 – Centro, Nova
Esperança/PR

Fone: 3252-0560

O número de municípios
do Paraná que registram
estragos causados pela

chuva subiu para 21. Os da-
dos foram atualizados pela Co-
ordenadoria Estadual da Defe-
sa Civil na manhã desta quin-
ta-feira (21). Aproximadamente
57,9 mil pessoas foram afeta-
das no estado.

Dez casas foram destruídas
e 152 danificadas. Segundo a
Defesa Civil, são 1.065 desa-
lojadas (removidas para a casa
de parentes ou amigos) e 491
pessoas desabrigadas (que ti-
veram que ser levadas para
abrigos públicos).

A Defesa Civil informou que
a cidade que concentra o mai-
or número de desabrigados é
Bandeirantes, no Norte do es-
tado. A cidade sofre as conse-
quências de fortes enxurradas,
que afetaram mil pessoas. Des-
tas, 695 tiveram que deixar suas
casas e ir para a residência de
parentes. Outras 150 estão em

Sobe para 21 o número de cidades
do Paraná afetadas pela chuva

abrigos públicos. Em Jataizi-
nho, também no Norte, áreas
foram alagadas, atingindo resi-
dências. Por causa disso, 240
pessoas foram desabrigadas no
município e 80 casas foram
danificadas. Em Londrina, 50
mil pessoas foram afetadas
pelas chuvas. O prefeito da ci-
dade, Barbosa Neto (PDT),

decretou situação de emergên-
cia. A cidade sofre com alaga-
mentos, que interditaram ruas
e provocaram danos em 27
unidades escolares. Dois par-
ques estão interditados.
CIDADES

Segundo a Defesa Civil, fo-
ram afetados os seguintes mu-
nicípios: Apucarana (alaga-

mentos), Andirá (enxurradas),
Arapongas (enxurradas), Ban-
deirantes (enxurradas), Cam-
bará (alagamentos), Cornélio
Procópio (alagamentos), Ibipo-
rã (alagamentos), Jaboti (en-
xurradas), Jacarezinho (enxur-
radas), Jataizinho (alagamen-
tos), Londrina (enxurradas),
Maringá (alagamentos), Man-
dirituba (deslizamentos), Pore-
catu (enxurradas), Querência
do Norte (enxurradas), Rolân-
dia (enxurradas), Santana do
Itararé (enxurradas), Santa Te-
reza do Oeste (alagamentos),
Santo Antonio da Platina (en-
xurradas), Santo Inácio (enxur-
radas) e Sertaneja (deslizamen-
tos). Gazeta Maringá

Já a massa de renda real efe-
tiva somou R$ 39,6 bilhões em
abril, uma alta de 0,7% em re-
lação a março. Na comparação
com abril de 2011, entretanto,
houve aumento de 6,9% na
massa de renda efetiva. Gaze-
ta Maringá

O Coral Adventista do
Portão que esteve presen-
te em Nova Esperança nos
dias 07 à 09 de junho agra-
dece a Prefeita Municipal
de Nova Esperança, Maly
Benatti e toda sua equipe
pelo acolhimento na cida-
de Nova Esperança.

Destacando:
1. Direção do Colégio

Julio Benatti
2. As funcionárias: Pa-

trícia Cardia (Nutricionis-
ta), Edna Ferreira (Chefe da

NOTA DE AGRADECIMENTO

Cozinha), Lurdes Sassi,
Francielly Borges, Lurdes
Lippa, Nilza dos Santos,
Eliane Barros, Renata do
Santos.

Ambos com dedicação nos
atenderam superando até as
melhores expectativas.

A toda população de
Nova Esperança, nosso
muito obrigado. Que Deus
abençoe a todos desta cida-
de que a cada manhã tem
uma nova esperança!!!

Muito Obrigado!!!


