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O atleta olímpico da 
natação brasileira, 
Henrique Cavalcan-
ti Rodrigues visitou 
esta semana familia-
res , por parte de seu 
pai, avó e tios dentre 
outros,   em Nova Es-
perança. PÁG. 02

DIVULGAÇÃO

Gerson Zanusso divulga seu Secretariado

A administração do Prefeito Gerson 
Zanusso divulgou esta semana os novos 
nomes que irão compor seu  novo Se-
cretariado:
 Secretaria Municipal de Administra-
ção – Alexandre Manzotti
•Procuradoria Jurídica - Messias Quei-
roz Uchoa
•Governo Municipal - Luciana Ciorlin 
•Secretaria Municipal de Indústria, 
Comércio, Trabalho e Turismo – Jean 
Flavio Zanchetti 
•Secretaria Municipal de Educação, 
Cultura, Esporte e Lazer – Aparecida 
de Fátima Gilio Pasquini 

• Secretaria Municipal de Assistência 
Social – Maria Isabel Cardoso Leal Es-
cobar 
• Secretaria Municipal de Agricultura 
e Abastecimento – Francisco Pereira 
Bezerra 
• Secretaria Municipal de Meio Am-
biente e Urbanismo – Dorival Boreggio 
• Secretaria Municipal de Saúde – Eder 
Sanches 
• Secretaria Municipal de Fazenda – 
Sergio Yugi Iamamoto
• Secretaria Municipal de Viação e 
Obras Públicas – João Francisco Co-
leone.

RAPHAEL GUIMARÃES - 9989-7923

VISITA ILUSTRE

Ordem na Casa: Priorizando 
o atendimento à população
A administração do 

prefeito Gerson Zanus-
so como no seu manda-
to de 2001-2004, deverá 
priorizar o atendimento 
à população. Secretários 
municipais, vereadores e 
funcionários públicos são 
empregados do Povo e pa-
gos pelo Povo, então eles é 
que tem que aguardarem 
para serem atendidos pelo 
chefe do executivo.

 Com certeza a 
chefia de gabinete do pre-
feito Gerson Zanusso, 
deverá estipular horários 
para secretários , horários 
para vereadores e horários 

para funcionários, e é cla-
ro um dia específico para 
atendimento à população.

 É vergonhoso pes-
soas ficaram 3 a 4 horas 
aguardando a boa vonta-
de do Executivo, e secre-
tários e vereadores naque-
le vai-e-vem no gabinete 
do chefe, um desmando 
total.

 Mas como tudo 
que é ou foi ruim, serve 
de exemplo para ser me-
lhorado, fica aí um mal 
exemplo a ser corrigido.

Osvaldo Vidual
Jornalista

Marmoraria 
Manzotti será 
inaugurada 
em fevereiro 

de 2013 
para Nova 

Esperança e 
região. Pág. 8

Polícia Rodoviária Estadual 
autua mais de 3 mil por 

excesso de velocidade - Pág. 3
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Nadador Olímpico Henrique Rodrigues 
visita familiares em Nova Esperança

O Atleta do Fluminense, que mora e treina 
em Curitiba participou este ano das Olim-
píadas de Londres, onde foi semifinalista.

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

O atleta olímpico da 
natação brasileira, 
Henrique Cavalcan-

ti Rodrigues visitou esta se-
mana familiares , por parte 
de seu pai, avó e tios dentre 
outros,   em Nova Esperan-
ça. O atleta concedeu com 
exclusividade uma entrevis-
ta ao Jornal Noroeste. Muito 
bem humorado e dono de 
uma simpatia ímpar, o na-
dador, que estava na sede da 
AABB com seus familiares e 
amigos  contou como iniciou 
sua carreira nas piscinas e 
sua ligação o esporte olím-
pico.

Segundo ele, iniciou a 
natação devido a um pro-
blema de rinite isto já  aos 
cinco anos de idade na Es-
cola de Natação Amaral, 
em Curitiba, por orientação 
médica.“Paralelamente ex-
perimentei algumas ativi-
dades no Colégio Positivo. 
Judô, ginástica olímpica, 
futebol, inglês e violão divi-
diam meu tempo com a na-
tação”, contou.

Somente em junho de 
2002, aos 11 anos, partici-
pou da primeira competição 
num festival que teve a pre-
sença do meu ídolo Gustavo 
Borges.

“Ganhei minha primeira 
medalha e partir daí passei 
a fazer parte da equipe de 
competição da Amaral. Meu 
primeiro técnico foi Cesar 
Feustel e depois o Marcos 
Balliana. Em 2004 obtive 
meu primeiro título nacional 
nos 200m medley e no ano 
seguinte aconteceu minha 
primeira convocação para a 
Seleção Nacional Infantil”, 
ressaltou.

CONVITE

No início de 2007 Hen-
rique Rodrigues aceitou um 
convite do Minas Tênis para 
treinar com o Fernando 
Vanzella. “Foi um período 
de muita evolução técnica 
quando fiz minha melhor 
marca nos 200m medley em 
2009 – 1min 58seg 73cent.” 
frisou.

Em 2010, apesar dos con-
vites de Universidades Ame-
ricanas (Auburn, Michigan, 
California entre outras ), 
Henrique Rodrigues optou 
por permanecer no Brasil e 
se transferiu para o Pinhei-

ros, em São Paulo. Neste 
ano conseguiu a quinta co-
locação nos 200m medley 
(1:59,00) no Pan Pacífico nos 
EUA e quebrou o recorde 
Mundial Militar na Alema-
nha no Campeonato Mun-
dial Militar. No Mundial de 
Piscina Curta em Dubai foi 
finalista, consegui a quarta 
colocação nos 200m medley 
e a oitava nos 100m medley. 

Em 2011 foi contrata-
do pelo Flamengo e passei 
a integrar o Grupo PRO16 
a convite do também nada-
dor Cesar  Cielo, sob a batu-
ta de técnico Alberto Pinto. 
Nesse ano foi Semifinalista 
do Mundial em Shangai nos 
200m medley e campeão 
pan-americano no reveza-
mento 4x100 livre e medalha 
de bronze individual nos 200 
medley, em Guadalajara.

Depois da experiência 
adquirida nos maiores clu-
bes do país, decidiu  por criar 
em Curitiba seu próprio nú-
cleo para me preparar para 
as Olimpí¬adas de Londres. 
No comando técnico deste 
projeto convidou o Prof es-
sor Fernando Vanzella. Em 
2012 faturou ouro no reve-
zamento 4 x 100 livre e prata 
nos 200 medley no Sul-ame-
ricano, em Belém. Melhorou 
também seu índice olímpico 
durante o troféu Maria Lenk 
baixando sua marca para 
1min. 58seg. 91cent.

LONDRES

Henrique Rodrigues es-
teve em Londres represen-
tando o Brasil nos 200m me-
dley. Alcançou a semi final 
e já iniciou seu novo ciclo 
olímpico para o Rio 2016 na 
busca de uma medalha. 

“Hoje sou atleta do Flu-
minense, clube que acreditou 
no meu projeto e me dá tran-
quilidade para treinar. Con-
to ainda com o patrocí¬nio 
dos Correios; do grupo Po-
sitivo e da Copel, através da 
Lei Nacional de Incentivo ao 
Esporte com assessoria da 
Associação Amaral; o apoio 
da prefeitura de Curitiba, 
através da Lei Municipal de 
Incentivo ao Esporte e tam-
bém o apoio da Academia 
Companhia Athlética”.

“No comando técnico es-
tou novamente com Fernan-
do Vanzela com quem obtive 
a melhor evolução na minha 
carreira. O staff tem ainda 
o auxiliar técnico Thyago 

Huernermann, o preparado 
fí¬sico, Daniel Vernizzi, a 
psicóloga Flávia Justus, a nu-
tricionista Melissa Santos, o 
fisioterapeuta Edson Lopes 
da Silva, o médico, Dr. Mar-
celo Robles Isis, a assessoria 
juridica do Dr. Alessandro 
Kishino, a assessoria de co-
municação e marketing da 
Ace Comunicação e infra 
estrura técnica e fí¬sica da 
Universidade Positivo e Es-
cola de Natação Amaral” fi-
nalizou o vitorioso nadador 
Henrique Rodrigues.

CONQUISTAS EM 
2012:

Obtém o índice nos 200m 
medley para o Mundial em 
piscina curta - Istambul Tur-
quia. 

-Semi finalista nas 

Henrique Cavalcanti Rodrigues

Data de nascimento: 
04/02/1991
Cidade natal: Curitiba 
Altura: 1,94m
Peso: 86 kg
Envergadura: 2m10
Calçado: 46

Henrique Rodrigues durante participação nas Olimpíadas de Londres 2012

O atleta olímpico da natação brasileira, Henrique Rodrigues visitou esta sema-
na familiares em Nova Esperança (avó e tios dentre outros)   um deles   -Rober-
to- trabalha no Banco do Brasil.

ALEX FERNANDES FRANÇA Olimpíadas de Londres - 
200mmedley 1 59 37 elim e 
1 59 58 final 

- Campeão Sul-America-
no Belém PA no rev. 4x100m 
livre 3:20.07 

- Vice Campeão Sul-
-Americano Belém PA nos 
200m medley 2:02.35 

- Vice Campeão Sul-
-Americano Belém PA no 
rev. 4x200m livre 7:30.13. 

- Medalha de prata no 
Troféu Maria Lenk - Rio de 
Janeiro RJ nos 200m medley 
1:58.91 

-Vice Campeão Mare 
Nostrum - Barcelona -Espa-
nha 200m medley 2:02.57. 

-Vice Campeão Mare 
Nostrum -Canet - França - 
200m medley 2:02.37 

-bronze na etapa de Es-
tocolmo- Suécia da Copa do 
Mundo.

Destaques

- Título de Mérito Espor-
tivo- Conferido pela Câmara 
Municipal de Curitiba. 

- Mensão Hornrosa da 
Assembléia Legislativa do 
Paraná. 

- Embaixador das Olim-
píadas Escolares em Curitiba 
–Pr 

- Ficou em 2º lugar no  
Prêmio Orgulho Paranaense. 

- Terminou o ano na 12ª 
colocação no Ranking Mun-
dial oficial da FINA.

DIVULGAÇÃO

Associação do bairro Vila Granada de Alto 
Paraná faz festa para as crianças

A Associação de mora-
dores do bairro Vila Grana-
da de Alto Paraná realizou 
no domingo, 23 de dezem-
bro a tradicional festa para 
as crianças. Na ocasião foi 
realizada a distribuição de 
brinquedos levando alegria 
a mais de 200 crianças pre-
sentes.

Presente no evento o 
funcionário público muni-
cipal,  Claudecir Inácio jun-
tamente com sua familia, 
aproveitou a oportunidade 
para parabenizar todos os 
membros da Associação – o 
presidente José Abílio Ro-
mão conhecido como Zé 

do Cedro, a vice-presidente 
Maria Geralda conhecida 
por todos como D. Zinha, o 
tesoureiro Anderson Cabral 
Dias (Nego) e o membro da 
comissão – José Carlos de 
Assis Rodrigues.

“Parabéns a todos por 
essa linda festa que vem 
se tornando tradição, que 
Deus abençoe a cada um de 
vocês. Juntamente com mi-
nha família desejo a todos 
os municípes de Alto Para-
ná, Maristela e Santa Ma-
ria um ano novo de muitas 
bençãos e conquistas”, con-
cluiu Padeirinho da Prefei-
tura.
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Prefeito Eleito Gerson Za-
nusso divulga os nomes de seu 
Secretariado

A administração do Prefeito 
Gerson Zanusso divulgou esta 
semana os novos nomes que irão 
compor seu  novo Secretariado:

•Secretaria Municipal de Ad-
ministração – Alexandre Man-
zotti –Procuradoria Jurídica - 
Messias Queiroz Uchoa

•Governo Municipal - Lucia-
na Ciorlin 

•Secretaria Municipal de In-
dústria, Comércio, Trabalho e 
Turismo – Jean Flavio Zanchetti 

•Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura, Esporte e La-
zer – Aparecida de Fátima Gilio 
Pasquini 

•Secretaria Municipal de As-
sistência Social – Maria Isabel 
Cardoso Leal Escobar 

•Secretaria Municipal de 
Agricultura e Abastecimento – 
Francisco Pereira Bezerra 

•Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Urbanismo – 
Dorival Boreggio 

•Secretaria Municipal de 
Saúde – Eder Sanches 

•Secretaria Municipal de Fa-
zenda – Sergio Yugi Iamamoto 
–Secretaria Municipal de Viação 
e Obras Públicas – João Francisco 
Coleone 

Opinião do Blog: 
Lei Seca com mais Rigor!
A nova Lei Seca em vigor, 

aprovada pelo Senado e sancio-
nada na íntegra pela presidente 
Dilma Rouseef, tem como obje-
tivo principal conter o quadro 
dramático de violência no trân-
sito brasileiro. Segundo o minis-
tro da justiça José Eduardo Car-
dozo, a nova lei substitui o teste 
de bafômetro, na maioria das 
vezes, ignorado por motoristas 
bêbados com base no dispositivo 
constitucional que os dispensa de 
produzir provas contra si mesmo. 
Testemunhas, fotografias, vídeos, 

entre outros, podem agora servir 
de testemunha contra aqueles 
motoristas que dirigem alcooliza-
dos, evitando a impunidade que 
vinha acontecendo com o bafô-
metro e a multa mínima é de R$ 
1915,40. Muitas pessoas já foram 
multadas por policiais rodoviá-
rios estaduais e federais nestes 
dias de festas. Na opinião do 
blog, esta lei estaria completa se o 
motorista que estivesse dirigindo 
embriagado atropelasse e matas-
se alguém, estaria sumariamente 
preso, sem fiança e responderia o 
processo na cadeia, como em ou-
tros países como os Estados Uni-
dos. De qualquer maneira foi um 
bom avanço.

Quem diria: Jesus online
Milhões de Católicos e evan-

gélicos estão usando a internet 
para se aconselhar com padres 
e pastores, assistir missas e cul-
tos, tirar dúvidas sobre a dou-
trina cristã, fazer cursos e até 
acender velas de cera. Com este 
novo espaço para o exercício da 
religiosidade, está mudando a 
relação dos fiéis com as igrejas e 
sua visão de fé. Em Curitiba, o 
Padre Carmelita brasileiro Regi-
naldo Manzotti, depois de visitar 
Roma, ao entrar em uma igreja 
para fazer uma oração, descobriu 
que era proibido acender velas de 
cera naquele templo. Os fiéis só 
podiam se valer das velas artifi-
ciais que funcionam com lâmpa-
das, acionadas por moedas. Ao 
retornar a sua paróquia em Curi-
tiba, não teve dúvidas em criar a 
evangelização digital. Hoje como 
se sabe acender vela via compu-
tador, novenas, vias sacras e pe-
didos de oração virtuais tomou 
conta de inúmeros portais. Até 
o Papa Bento XVI esta fazendo 
suas pregações via twitter. São os 
novos tempos. Será que a igrejas, 
templos de orações vão acabar?

O caso dos Royalties do Pe-

tróleo
Continua a briga sem fim 

entre Estados, Municípios e o 
Governo Federal para a divisão 
dos lucros que serão arrecadados 
pelo pré-sal nas plataformas de 
petróleo brasileiro. O assunto é 
extremamente complexo porque 
muitos Estados e Municípios que 
nada tem a ver com o petróleo 
entendem que como produto faz 
parte do solo brasileiro, eles tam-
bém têm direito a uma fatia da 
divisão de bilhões de reais. Ago-
ra uma coisa que os Estados e 
Municípios não estão prestando 
atenção é que eles estão perdendo 
dinheiro para o próprio Governo 
Federal na redução das verbas 
do Fundo de Participação dos 
Municípios que vem ocorrendo 
a tempo sem que haja uma luta 
mais intensa para brecar esta 
sanha arrecadadora de dinheiro 
da União. Que tal os Estados e 
Municípios lutarem para que isso 
não aconteça de imediato? Seria 
mais interessante que ficarem lu-
tando pelas verbas do pré-sal que 
ainda nem sequer se sabe quanto 
e quando serão distribuídas.

Aline Moraes: a nova garota 
Devassa

A atriz brasileira, Aline Mo-
raes, recebeu uma proposta irre-
cusável da Cervejaria Devassa 
para mostrar todo seu Sexy Ap-
peal na Sapucaí e nas campanhas 
da marca da Cerveja. A atriz es-
pera arrasar como garota Devas-
sa. Paris Hilton e Sandy foram as 
garotas Devassa de edições ante-
riores. Já existe uma expectativa 
muito grande para se ver  a bele-
za do corpo de Aline Moraes.

Dependentes Químicos x 
Festas de fim de ano

Festas de fim de ano sempre 
representam um desafio para de-
pendentes químicos que estão em 
fase de recuperação. Isso se dá ao 
fato, não só pela disponibilidade 
maior de drogas e álcool, como 
também pelo peso emocional do 
período: momento em que as 
pessoas fazem um balanço da 
vida e se lembram de parentes e 
amigos que se foram. Também é 
a ocasião em que as famílias se 
reúnem o que em muitos casos é 
uma porta aberta para conflitos. 
Para evitar recaídas, há quem 

busque uma internação voluntá-
ria. Fica a Dica para os Depen-
dentes Químicos: cuidado com 
as recaídas procure ajuda! Infe-
lizmente, nem todo mundo tem 
noção do quanto é difícil para 
um dependente em recuperação 
estar numa festa regada a bebida 
e dizer “não”. Tem que se pensar 
que quando alguém da família é 
dependente químico, por se pen-
sar na restauração deste, todos os 
demais o são. Não adianta nada 
tentar recuperar alguém dos ví-
cios se quando em eventos ou até 
mesmo as festas de fim de ano se 
crie uma atmosfera propícia para 
as recaídas do dependente. Re-
sumindo: Se for fazer uma festa, 
lembre-se que ao simples cheiro 
da bebida o paciente pode voltar 
à rotina de vício. Prive-se e salve 
uma vida. Seu filho está de olho 
em suas atitudes e te segue como 
exemplo de vida!

Coisas do Cotidiano
•Em 4 dias, mais de mil mo-

toristas são multados por nova 
Lei Seca no Rio 

•A Prefeitura do Rio vai blo-
quear as principais ruas que dão 
acesso a praia de Copacabana, 
na zona sul, a partir das 22h do 
dia 31 para a festa de Réveillon. 
O bloqueio vai até as 4h do dia 
1º.

•Existe uma expectativa que 
para os próximos 7 anos serão 
criados dois milhões de empregos 

gerados em  toda cadeia do pré-
-sal.

•Que absurdo em Roraima 
ainda existe os empregos no ser-
viço público sem concurso, e o 
que é pior recebe o apoio de de-
putados estaduais.

•Governador Pernambucano 
Eduardo Campos, um dos políti-
cos mais evidente e emergente do 
país diz que não será candidato 
a presidente e que não vai apoiar 
Aécio Neves. Seu candidato é Dil-
ma Roussef em 2014.

•Totalmente desprestigiado 
no Milan, Alexandre Pato deve-
rá vir para o Corinthians. Acho 
que não é um bom negócio para 
o Campeão do Mundo.

•Na China, um aquário cheio 
de tubarões explodiu num Shop-
ping Center.

•Novo recorde brasileiro na 
venda de carros zeros. O mercado 
está super aquecido.

Que coisa
Em Curitiba, duas adolescen-

tes picharam a escola e a diretora 
fez queixa aos pais. A mãe das 
menores comprou tinta, material 
de limpeza e fez as filhas  limpa-
rem e pintarem o local. Psicólo-
gos, Psiquiatras, Conselho Tu-
telar e outros órgãos afins estão 
processando a mãe pela atitude. 
Pode uma coisa dessas?  Sugerir 
a mãe das meninas que peça as 
filhas que pichem o muro e as 
casas desses reclamantes. Gosta-
ria de saber qual seria a atitude 

deles?

Novos prefeitos, eternos pro-
blemas

No próximo dia 1º de janeiro 
as prefeituras terão novos gover-
nantes eleitos democraticamen-
te no último pleito juntamente 
com o novo legislativo. Mas como 
sempre acontecem, os prefeitos 
que estão assumindo reclamam 
que não há verbas suficientes 
para investimentos, que o Fundo 
de Participação dos Municípios 
(FPM) é baixo, que há um ex-
cesso de funcionalismo público, 
contratados através de concursos 
desnecessários, ônibus escola-
res com motores fundidos e sem 
pneus, ambulâncias quebradas, 
equipamentos sucateados, Saúde 
indefinida e outras queixas mais. 
A maioria deles queixam que a 
Prefeitura está numa situação 
caótica, mas como isto daí já é 
cultura rotineiras dos políticos 
brasileiros, fica sempre a questão: 
Porque então se a situação é tão 
ruim, porque é que todos querem 
ser prefeitos, vereadores, depu-
tados, senadores, presidente e 
muitos deles inclusive foram can-
didatos à reeleição? A partir do 
momento que qualquer prefeito 
assumiu uma responsabilidade, 
trate de honras seus votos, pois 
você foi  candidato e eleito  com 
a nobre missão de  administrar o 
seu município!
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ENTRELINHAS
***Estamos finalizando mais um ano em nossas vidas. Algo que considero importante é que se você chegar ao final 
do ano com saúde e dever cumprido já é algo maravilhoso e digno de se agradecer a Deus, pois muitos não chegaram 
a esta etapa. Desejo um feliz ano novo e novas conquistas aos leitores desta coluna, aos inúmeros amigos espalhados 
por este mundo afora que sempre nos prestigiam com suas leituras e mensagens***O nosso colega de blog Walter 
Regiani é o novo assessor de imprensa da Prefeitura no Governo Gerson Zanusso. Ta aí um ótimo articulista***A 
bacharel em Direito Luciana Ciorlin será a nova chefe de Gabinete. Pelo que já está demonstrando, antes mesmo 
de assumir a pasta, trata-se de um excelente nome, pois além de muito competente e educada, também se destaca 
pelo seu dinamismo***Caixa registra recorde de R$ 101 bilhões em crédito para casa própria. A concessão de crédito 
pela Caixa Econômica Federal para a compra da casa própria bateu recorde em 2012. Segundo dados divulgados 
pelo banco, o volume de empréstimos imobiliários atingiu R$ 101 bilhões até a última sexta-feira (21), montante 
33,8% superior ao do mesmo período do ano passado, quando as contratações tinham somado R$ 75,4 bilhões. 
***O Ministério da Justiça registrou na semana anterior à do Natal entrega voluntária de armas de fogo 60% acima 
do registrado em outros períodos do ano. No total, foram entregues 818 armas contra 509 na semana anterior. A 
entrega de armas faz parte da Campanha do Desarmamento, que já recolheu mais de 64 mil armas.*** A Polícia 
Rodoviária Federal (PRF) registrou, no feriado prolongado de Natal, um aumento de 38% no número de mortes 
em rodovias federais. Entre os dias 21 e 25 de dezembro, foram registradas 222 mortes, sendo que ultrapassagens 
mal-sucedidas foram o motivo de pelo menos 30% dos acidentes fatais que ocorreram durante o período. Em 2011, 
o número de mortes chegou a 161 no mesmo período.*** Uma delegação do Comitê Organizador local (COL/FIFA), 
integrada por 40 pessoas, estará em Curitiba no dia 29 de janeiro de 2013, para visita técnica de monitoramento às 
obras do estádio Joaquim Américo, a Arena do Clube Atlético Paranaense. O estádio está com 54% de suas obras 
finalizadas***”A mente que se abre a uma nova idéia jamais voltará ao seu tamanho original.”  Albert Einstein 
(1879-1955)

Olimpíadas de Londres - 
200mmedley 1 59 37 elim e 
1 59 58 final 

- Campeão Sul-America-
no Belém PA no rev. 4x100m 
livre 3:20.07 

- Vice Campeão Sul-
-Americano Belém PA nos 
200m medley 2:02.35 

- Vice Campeão Sul-
-Americano Belém PA no 
rev. 4x200m livre 7:30.13. 

- Medalha de prata no 
Troféu Maria Lenk - Rio de 
Janeiro RJ nos 200m medley 
1:58.91 

-Vice Campeão Mare 
Nostrum - Barcelona -Espa-
nha 200m medley 2:02.57. 

-Vice Campeão Mare 
Nostrum -Canet - França - 
200m medley 2:02.37 

-bronze na etapa de Es-
tocolmo- Suécia da Copa do 
Mundo.

Destaques

- Título de Mérito Espor-
tivo- Conferido pela Câmara 
Municipal de Curitiba. 

- Mensão Hornrosa da 
Assembléia Legislativa do 
Paraná. 

- Embaixador das Olim-
píadas Escolares em Curitiba 
–Pr 

- Ficou em 2º lugar no  
Prêmio Orgulho Paranaense. 

- Terminou o ano na 12ª 
colocação no Ranking Mun-
dial oficial da FINA.

Mais um ano se apro-
ximando e novos planos 
e objetivos sendo traça-
dos, mas quando pen-
samos e expressamos 
nossos planos nos traz 
a imagem de conquistas 
materiais o que é muito 
bom e trabalhamos para 
isso afinal. Dentre estes 
planos de forma bem 
remota se pensa na saú-
de, o que as pessoas não 
veem é que se o corpo e 
mente não esta bem ja-
mais os objetivos mate-
riais serão alcançados. 

O ideal é que a saú-
de seja prioridade da 
lista de projetos 2013, 
quando se diz saúde não 
esta ligado a um corpo 
esguio com medidas 
perfeitas como é im-
posto pela mídia, mas 
sim saúde física livre de 
patologias, e saúde psí-
quica, como aceitar-se 
valorizar-se a si mesmo 
e acima de tudo respei-
tar o seu corpo essa é 

a melhor pedida, não 
consumindo substan-
cias toxicas que na hora 
parecem muito boas 
mas que tem um custo 
prejudicial fisiológico 
muito alto.

Comece fazendo 
uma visita a seu médico 
de confiança, faça exa-
mes periódicos, você 
não precisa ser um atle-
ta, mas pratique espor-
tes, busque sempre uma 
alimentação balanceada 
e sem exageros, para 
potencializar o efeito 
procure estar sempre ao 
lado de quem se ama, 
beije mais, tenha uma 
vida sexual ativa, mas 
com segurança, durma 
bem, não fume, cuidado 
com o álcool, tome mui-
ta água e use protetor 
solar e jamais se esqueça 
do poderoso Deus.

Não basta só fazer 
acontecer em 2013, 
tem que fazer valer a 
pena.

2013 com saúde

Polícia Rodoviária autua mais de 
3 mil por excesso de velocidade 

ANPR

A metade das multas (552 autuações) foram emitidas nas estradas do Litoral 
paranaense.

A Polícia Rodoviária 
Estadual fechou na manhã 
de quarta-feira (26) o ba-
lanço de Operação Natal, 
com mais de 3 mil autua-
ções por excesso de velo-
cidade ao longo das rodo-
vias estaduais. O número é 
mais que o dobro do regis-
trado na mesma operação 
do ano passado, quando 
foram autuados mais de 
1.200 veículos. 

O reforço na fiscaliza-
ção ocorreu das 18 horas 
da sexta-feira (21) até as 24 
horas da terça-feira (25). 
Nesse período, foram re-
gistrados 192 acidentes, 
com 19 mortes e 187 feri-
dos, e três atropelamentos 
em todo o Paraná. No ano 
passado, ocorreram 129 
acidentes, com 14 mortes e 
133 feridos, e três atropela-
mentos, durante o mesmo 
feriado. 

O maior número de re-
gistros de excesso de ve-
locidade aconteceu no úl-
timo dia do feriado (25), 
quando foram feitas mais 
de 1.076 autuações. A me-
tade das multas (552 au-
tuações) foram emitidas 
nas estradas do Litoral pa-
ranaense. 

O comandante do Bata-
lhão da Polícia Rodoviária 
Estadual, João Vieira, diz 
que a Polícia atuou forte-
mente durante a Opera-
ção de Natal, para coibir 
o excesso de velocidade. 

“Como o Governo do Para-
ná recuperou as rodovias, a 
Polícia Rodoviária Estadual 
já previa excessos, porque 
a estrada com bom asfalto 
e sinalizada faz com que os 
motoristas não percebam 
que estão rodando além do 
limite”, disse o comandante. 

Antes do início do perío-
do de festa, o DER recupe-
rou mais de 12 mil quilôme-
tros de rodovias estaduais, 
com 2 mil homens traba-
lhando na pavimentação, 
recuperação da sinalização 
(substituição de placas e 
pintura)e fazendo roçadas. 

Também foram fiscalizadas 
as obras de conservação e 
manutenção das rodovias 
concessionadas, exigindo a 
execução de melhorias an-
tes do Natal e Ano Novo. 

EMBRIAGUEZ - A Po-
lícia Rodoviária Estadual 
também agiu para retirar 
das estradas motoristas em-
briagados. Foram feitas 34 
autuações, retendo moto-
ristas, cujo exame do bafô-
metro comprovou consumo 
de bebida alcoólica além 
do permitido por lei. “Para 
as festas do fim de ano, há 
excessos no uso de bebidas 

alcoólicas. Por isto, a polí-
cia rodoviária será firme na 
fiscalização, usando o etilô-
metro para retirar motoris-
tas que apresentem sinais de 
embriaguez”, avisou o co-
mandante. 

Ao longo da Operação 
de Natal, foram emitidas 
outras 3.127 autuações. Fo-
ram casos de motoristas 
sem carteira de habilitação, 
documentos vencidos, uso 
de celulares no volante, sem 
uso de cinto de segurança, 
entre outros casos de des-
cumprimento do Código de 
Trânsito.
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