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As vendas do comércio
varejista do Paraná cresce-
ram 7% em maio, em com-
paração com maio de
2011, bem acima da média
nacional, de 4,2%. Foi o
melhor resultado das regi-
ões Sul e Sudeste, segun-
do pesquisa divulgada
nesta quarta-feira (11) pelo
Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística
(IBGE). Os índices refe-
rem-se ao conceito ampli-
ado de varejo, que inclui
os segmentos de veículos,
motos e material de cons-
trução. Excluindo esses
ramos, o aumento foi de
11,3% no Paraná e de 8,2%
na média nacional. PAG. 3
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Tomou posse neste mês, o
novo Juiz da Comarca de
Nova Esperança , Dr. Fer-
nando Moreira Simões Jú-
nior. A Comarca compreen-
de, além do município sede,
as cidades de Presidente Cas-
telo Branco, Uniflor, Floraí
e Atalaia. PAG. 6

Comarca de
Nova Esperança
tem novo Juiz
para a Vara

Criminal e da
Família

e Juventude

O medicamento oseltami-
vir, de nome comercial Ta-
miflu, não integra mais a
lista de substâncias sujei-
tas a controle especial.
Com isso, pode ser com-
prado nas farmácias ou
retirado em unidades pú-
blicas de saúde com apre-
sentação somente de recei-
ta médica simples, sem
necessidade de retenção
de uma via no estabeleci-
mento. O antiviral é usa-
do no tratamento da gripe,
inclusive em casos de in-
fluenza A (H1N1) – gripe
suína. PAG. 9

Tamiflu sai da lista de remédios
controlados e pode ser

vendido com receita simples

Aconteceu na quarta e quinta-feira, dias 04 e 05 de Julho no Centro Cultural Nilza Gasparot-
to Faccin de Presidente Castelo Branco o “X Festival de Talentos do Município”. O evento foi
organizado pelo Departamento de Cultura, que tem como diretora Daiani Aparecida dos
Santos e contou com a presença de várias autoridades. PAG. 8

X FESTIVAL DE TALENTOS DE

PRESIDENTE CASTELO BRANCO

SOCIEDADE

A noite de sábado, 07 de julho
de 2012, ficou marcada

definitivamente na vida do
jovem casal Amanda e

Vinicius que se uniram pelos
laços do matrimônio durante
recepção acontecida em alto

estilo nos domínios do
Amazon Eventos. PAG. 7

Osvaldo Vidual

A taxa de cheques sem
fundos atingiu, no pri-
meiro semestre, o mai-
or patamar para o pe-
ríodo dos últimos três
anos, ao ficar em
2,07% do total de do-
cumentos compensa-
dos. O percentual só
ficou abaixo do apu-
rado em 2009, quan-
do o índice ficou em
2,3%, de acordo com
o Indicador Serasa Ex-
perian de Cheques
Sem Fundos. PAG. 6

Cheques sem fundo atingem

no primeiro semestre a maior

taxa para o período desde 2009

ECONOMIA SAÚDE

Atalaia realiza sua VII Campanha
Municipal de Vacinação contra

a gripe para crianças

O Departamento de Saúde de Atalaia realizou no sábado
dia 07 de junho,  a VII Campanha Municipal de Vacinação
Contra Gripe, contemplando as crianças com a faixa etária
de 02 anos à 5 anos 11 meses e 29 dias. PAG. 2

· Limpe as mãos com água e sabão depois de tos-
sir ou espirrar, após usar o banheiro, antes de co-
mer e antes de tocar os olhos, boca e nariz.

· Evite tocar os olhos, nariz ou boca após contato
com superfícies.

· Use lenço de papel descartável.
· Proteja com lenços a boca e o nariz ao tossir ou

espirrar.
· Oriente para que o doente evite sair de casa en-

quanto estiver em período de transmissão da doen-
ça (até cinco dias após o início dos sintomas).

· Evite aglomerações e ambientes fechados (deve-
se manter os ambientes ventilados).

· É importante que o ambiente doméstico seja are-
jado e receba a luz solar, pois estas medidas aju-
dam a eliminar os possíveis agentes das infecções
respiratórias.

· Mantenha hábitos saudáveis, como alimenta-
ção balanceada, ingestão de líquidos e atividade
física.

CUIDADOS PARA

EVITAR A GRIPE A

DIVULGAÇÃO

 DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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Atalaia realiza sua VII Campanha Municipal
de Vacinação contra a gripe para crianças

· Limpe as mãos com água e sabão depois de tos-
sir ou espirrar, após usar o banheiro, antes de co-
mer e antes de tocar os olhos, boca e nariz.

· Evite tocar os olhos, nariz ou boca após contato
com superfícies.

· Use lenço de papel descartável.
· Proteja com lenços a boca e o nariz ao tossir ou

espirrar.
· Oriente para que o doente evite sair de casa en-

quanto estiver em período de transmissão da doen-
ça (até cinco dias após o início dos sintomas).

· Evite aglomerações e ambientes fechados (deve-
se manter os ambientes ventilados).

· É importante que o ambiente doméstico seja are-
jado e receba a luz solar, pois estas medidas aju-
dam a eliminar os possíveis agentes das infecções
respiratórias.

· Mantenha hábitos saudáveis, como alimenta-
ção balanceada, ingestão de líquidos e atividade
física.

G
ripe é o nome dado a
uma doença altamente
contagiosa, provocada

por um vírus capaz de so-
frer mutações com bastante
freqüência: o Influenzavírus,
ou somente influenza. Seus
sintomas são bem parecidos
com os do resfriado e da ri-
nite alérgica. No entanto,
são mais severos, impossi-
bilitando a pessoa acometi-
da de exercer suas ativida-
des diárias, normalmente.

O Departamento de Saú-
de de Atalaia realizou no
sábado dia 07 de junho,  a
VII Campanha Municipal de
Vacinação Contra Gripe,
contemplando as crianças
com a faixa etária de 02 anos
à 5 anos 11 meses e 29 dias.

O interesse do município
e de contemplar uma maior
faixa etária nos próximos
anos, visto que as crianças
assim como os idosos são os
mais vulneráveis as compli-
cações da gripe.

A Sociedade Brasileira de
Pediatria recomenda que to-
das as crianças até os 06
anos de idade sejam imuni-

Esta é a VII
Campanha
Municipal de
Vacinação Contra
Gripe que o município
realiza
contemplando as
crianças com a
faixa etária de 02
anos à 5 anos 11
meses e 29 dias

zadas. O objetivo é evitar a
manifestação da doença,
que afeta as vias respirató-
rias e provoca febre alta, fal-

ta de apetite, indisposição,
podendo levar até a interna-
ção.  A vacina é ainda mais
fundamental para aquelas

com doenças respiratórias,
como asma, e que têm con-
tato com adultos e idosos
com a saúde fragilizada.

CUIDADOS PARA EVITAR A GRIPE

FOTOS DIVULGAÇÃO
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www.pingoserespingos.blogspot.com

DR. JUAREZ DE OLIVEIRA

OPINIÃO DO BLOG
Que vergonha: diferença sa-

larial chega a 580%
“Entre as carreiras de nível su-

perior, ninguém recebe tão pouco
como os professores e médicos. As
diferenças chegam a 580% quan-
do se compara o salário inicial de
um professor auxiliar universitá-
rio  em escolas técnicas em início
de carreira, com 40 horas sema-
nais, com o de um advogado da
União com mesma carga horária;
o professor começa com  R$ 2,2mil;
o  médico   com R$3,2 mil  e o
advogado com R$ 14,970. Essa
discrepância na folha de pagamen-
to federal, é um reflexo do que já se
verifica na iniciativa privada”. A
divulgação dos salários de todos
os servidores públicos federal que
começou a ser divulgado por força
da Lei de Acesso à Informação re-
velou o tamanho da discrepância
entre as remunerações das diver-
sas áreas. Como sempre acontece
em época de eleições, os candida-
tos virão  aos palanques apregoa-
rem  que ensino e educação são
prioridades no país, merecendo
seus profissionais  um salário  dig-
no. O Jornal O Globo fez um le-
vantamento sobre os salários do
funcionalismo federal desde o iní-
cio de carreira até a sua aposenta-
doria, mostrando as disparidades
salariais entre as diferentes clas-
ses, o que acabou gerando um pro-
testo por parte  de diversas institui-
ções, levando a  Justiça Federal a
proibir a divulgação dos salários
do funcionalismo público federal,
o que é uma vergonha, pois somos
nós que pagamos esses polpudos
salários.

Professora Adélia Pichek
Dona de um currículo invejá-

vel, professora Adélia Pichek, Se-
cretária do Meio Ambiente da Pre-
feitura Municipal de Nova Espe-
rança acaba de conseguir mais um
feito para o seu brilhante trabalho.
Depois de fazer um Projeto ambici-
oso junto a administração federal
FUNASA, com o apoio total da pre-
feita Mali Benatti, Adélia conseguiu
um caminhão para o transporte de
materiais recicláveis para a  Coo-
perativa  dos Catadores de Materi-
ais Recicláveis (COCAMARE)  que
processa  100 toneladas  de reci-
cláveis mês. Parabéns professora
Adélia!

Mais álcool na gasolina
O governo quer aumentar a

quantidade álcool na gasolina dos
atuais 20% para 25%, para evitar
o aumento de preço mas bombas.
Isso acontecerá se  a produção
nacional do etanol superar a atu-
al, segundo o Ministro de Minas e
Energia, Edson Lobão. Mas segun-
do os economistas, dificilmente o
álcool deixará de ter o seu preço
aumentado nas bombas, pois fal-
tará o produto no mercado e tere-
mos que importar mais etanol.
Esse assunto combustível é muito
complexo, pois cada hora alguém
do governo fala uma coisa. Eles
querem aumentar o preço e ficam
enrolando o povo. Por que mentir
tanto desse jeito? A verdade é que
os nossos governantes taxam o
povo de palhaços!

COISAS DO COTIDIANO
· É grande o número de leitores

deste blog espalhado pelo mundo
mandando mensagens de felicita-
ções pelos cinco anos de existên-
cia e mais de quarenta mil acessos
únicos. Obrigado Gente! Thank
You! Merci Beaucoup! Muchas
Gracias! Grazie! Arigato! Shokran!
Danke!

· Ao completar 55 anos no últi-
mo dia 3 de julho, a maratonista
Emília Ribeiro recebeu como prê-
mio uma belíssima medalha e um
lindo troféu pelo terceiro lugar em
sua categoria na Meia Maratona
Internacional das Cataratas reali-
zada dia 8 de julho, em Foz do Igua-
çu.  Emília percorreu o trecho de
21km97m no Parque Nacional do
Iguaçu em 1hora51minutos e 2se-
gundos, com a temperatura de 2ºC,
ficando em primeiro lugar uma atleta
de Assunção, Paraguai e em segun-
da, uma atleta de Curitiba.  Receba
os parabéns deste blog Emília!

· A Volks  receberá R$ 342 mi-
lhões do BNDES  para fazer o Fus-
ca do. Futuro. ;

· Idosa de 88 anos recebe um
pino de platina na perna errada
em Novo Hamburgo, RS. Ao invés
de operar o fêmur esquerdo, ope-
raram o direito. Que barbaridade!

· O cantor Pedro, filho do Leo-
nardo, recebeu alta hospitalar após

***É comum você encontrar pelas ruas de Nova Esperança e em
todo o Brasil, menores de 18 anos ingerindo bebidas alcoólicas. A lei
proíbe menores de beber, mas ninguém, nem os pais, a respeita. Como
se diz, não passa de uma lei morta!***Você que é candidato nas
próximas eleições, procure saber onde poderá escrever ou colar carta-
zes de sua campanha. Já avisando que postes e órgãos públicos são
proibidos***Quando você conversa com a jovem Érica Rossi Gonçal-
ves, professora do Ensino Fundamental do Colégio Coração de Jesus,
concluímos que não podemos perder as esperanças com os nossos
jovens. Trata-se de uma jovem culta e de excelente formação.*** “É
uma cova grande pra sua carne pouca, mas a terra dada não se abre a
boca”. (Trecho da letra da música de Morte e Vida Severina de Chico
Buarque de Holanda cujo Livro Morte e Vida Severina é de João Cabral
de Melo Neto).

permanecer 80 dias internado no
Hospital Sírio-Libanês, em São Pau-
lo. Nem pense em quanto  ficou as
despesas;

· Em :São Paulo, morador de rua
encontra saco com R$ 20 mil e de-
volve ao dono;

· Com a previsão de quebra da
safra de soja nos EUA faz o preço do
produto disparar no Brasil;

· Aos 91 anos, vítima de um en-
farte enquanto dormia, morre o Car-
deal Dom Eugênio Sales, Arcebispo
do Rio de Janeiro, que chegou a ser
cotado para ser Papa.

· O meu genro Rafael Krieger, jor-
nalista esportivo da  provedora Uol,
esteve em Las Vegas (EUA) para co-
brir a luta de Anderson Silva. Rafael
comenta a luta e fala sobre a cidade
de Lãs Vegas neste blog, na internet

· Palmeiras empata em 1 x 1 com
o Coritiba e é o Campeão da Copa
Brasil 2012. No Pacaembu, pelo  Bra-
sileiro, Botafogo vence o Corinthians
por 3 a 1;

· Obrigado aos diretores deste jor-
nal pelo lindo presente que me  de-
ram.

Recanto dos três marcos
Outrora, uma atração turística

para Foz do Iguaçu,  o Recanto dos
Três Marcos que mostra o triângulo
formado pelos países Brasil, Argen-
tina e Paraguai com os seus respecti-
vos marcos caracterizados pelas co-
res dos seus países, está que é um
abandono só. Depois da construção
da Ponte que Liga Brasil à Argenti-
na, os barcos que operavam no lo-
cam, transportando turistas para a
Argentina deixaram de operar, tor-
nando o local muito abandonado,
inclusive com um acesso ruim, sem
acostamento.  É difícil imaginar uma
cidade como Foz, com tanto dinhei-
ro, tendo as Cataratas como uma das
Maravilhas da Natureza, deixar o
local totalmente abandonado. Até a
visibilidade dos marcos dos países
vizinhos estão quase cobertos pelo
mato.

Senador Demóstenes Torres é
cassado

Depois de uma sessão que durou
pouco mais de três horas, o Senado
cassou o mandato do Senador De-
móstenes Torres (ex-DEM-GO), en-
volvido nos esquemas de favoreci-
mentos do contraventor Carlinhos
Cachoeira, descoberto e preso em
operação da Polícia Federal, por 56
votos a favor da cassação, 19 contra
5 abstenções e 1 ausente  Com isso,
Demóstenes somente poderá partici-
par  como candidato a eleições  em
2027, quando estará com 66 anos.
Cá entre nós, caso como o do De-
móstenes está cheio no Senado e
Câmara Federal, assim como pode-
remos encontrar vários Carlinhos
Cachoeiras por esse país afora, to-
dos impunes!

São coisas inacreditáveis
Em Maringá, o do dono de um

bar no bairro Jardim Alvorada foi
assaltado por um homem que lhe
aplicou uma gravata, roubando a
carteira com documentos e mais R$
200.  O ladrão saiu de mansinho do
bar e depois de percorrer uma qua-
dra, foi alcançado pelo dono do bar
assaltado, com uma arma, que deu
um tiro pro alto afim de assustar o
bandido que, acuado, devolveu os
documentos e o dinheiro. Ao voltar
ao bar, encontrou a polícia  que lhe
deu voz de prisão por ter a arma re-
gistrada, mas sem porte, e pelo tiro
em via pública. Para sair da cadeira,
o senhor Resende vai gastar R$ 1.000
de fiança, mais R$ 2.000 de advoga-
do, além de cópias de documentos
diversos exigidos pela Justiça. Dê sua
opinião sobre este assunto, neste
blog, na Internet.

Incentivando o uso da cocaína
O presidente da Bolívia, Evo Mo-

rales, orgulha-se de ser um incenti-
vador  das plantações de coca, a
matéria-prima de mais da metade da
cocaína e do crack consumido no
Brasil, sob o argumento de que as
folhas de coca servem para produzir
chás e remédios tradicionais. Evo
esquece que apenas um terço da coca
é usada na Bolívia com essa finali-
dade pois o restante, abastece o nar-
cotráfico e, como conseqüência, con-
tribui para corroer a vida de milhões
de pessoas brasileiras e em todo o
mundo, segundo estimativa das Na-
ções Unidas. Desde que Morales to-
mou posse como presidente, o culti-
vo da coca aumentou 22% e junta-
mente com o Peru respondem por
metade das drogas derivadas das fo-
lhas de coca, favorecido pelo comba-
te ao narcotráfico ocorrido na Co-
lômbia.

PLANEJAMENTO

A
s vendas do comércio
varejista do Paraná
cresceram 7% em

maio, em comparação com
maio de 2011, bem acima da
média nacional, de 4,2%. Foi
o melhor resultado das regi-
ões Sul e Sudeste, segundo
pesquisa divulgada nesta
quarta-feira (11) pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE). Os ín-
dices referem-se ao concei-
to ampliado de varejo, que
inclui os segmentos de veí-
culos, motos e material de
construção. Excluindo esses
ramos, o aumento foi de
11,3% no Paraná e de 8,2%
na média nacional.

Oito dos 10 ramos do
comércio acompanhados
no Paraná registraram alta
nas vendas, com destaque
para artigos de uso pesso-
al e doméstico (30,2%),
artigos farmacêuticos e de
perfumaria (24,0%), hiper-
mercados e supermercados
(14,3%), combustíveis e
lubrificantes (12,4%), teci-
dos, vestuário e calçados
(10,2%) e material de
construção (7,8%).

No acumulado de janei-
ro a maio, o faturamento
do comércio varejista pa-
ranaense teve aumento real
(descontada a inflação) de
8,8%, enquanto a média
nacional foi de 5,8%. Os
aumentos mais expressivos
ocorreram nas vendas de
artigos farmacêuticos e de
perfumaria (24,5%), arti-

Vendas do comércio no Paraná
crescem acima da média nacional

Vendas do comércio no Paraná crescem acima da média nacional
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gos de uso pessoal e do-
méstico (23,6%), móveis e
eletrodomésticos (16,9%),
hipermercados e supermer-
cados (15,3%) e material
de construção (9,6%).

Nos 12 meses anteriores
a maio, as vendas do vare-
jo cresceram 8,3% no Pa-
raná e 5,3% no País. No
Estado, destacaram-se os
ramos de artigos farmacêu-
ticos e de perfumaria
(19,9%), móveis e eletro-
domésticos (17,4%), arti-
gos de uso pessoal e do-
méstico (15,3%), material
de construção (11,1%), hi-
permercados e supermer-
cados (10,7%) e equipa-

mentos e materiais para
escritório, informática e
comunicação (10,2%).

Na apuração restrita,
que não inclui a comercia-
lização de veículos, motos
e material de construção,
o varejo paranaense am-
pliou as vendas em 11,3%
no mês, 13,9% nos cinco
primeiros meses do ano e
10,7% nos doze meses an-
teriores a maio. A média
nacional ficou em 8,2%
(mês), 9,0% (acumulado
do ano) e 7,3% (12 meses).

Para o diretor-presiden-
te do Instituto Paranaense
de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (Ipardes),

Gilmar Mendes Lourenço,
a expansão do mercado de
trabalho no Estado é um
dos fatores que explicam o
bom desempenho do co-
mércio. Ele também cita o
impacto da construção ci-
vil, a recuperação dos in-
vestimentos em obras pú-
blicas e a continuidade do
avanço dos empreendi-
mentos habitacionais.
“Deve-se ainda levar em
conta a restauração dos
patamares de renda das ati-
vidades do agronegócio,
graças à alta dos preços ex-
ternos das commodities e
à valorização do dólar”,
disse Lourenço.

Curitiba - A Polícia Fede-
ral (PF) apreendeu na quar-
ta-feira (12) à noite, em Cu-
ritiba, o equivalente a R$ 682
mil em cédulas falsas. De
acordo com a assessoria de
imprensa da PF, esta é a mai-
or apreensão de dinheiro fal-
so já registrada no Brasil.

Duas pessoas foram pre-
sas, um homem de 50 anos
de idade e uma mulher de 30

PF faz no Paraná a maior apreensão de
dinheiro falso já registrada no Brasil

anos. Eles vinham sendo
monitorados há alguns dias e
foram presos em flagrante
quando trocavam notas en-
tre si.

No momento da prisão,
segundo a PF, o homem esta-
ria repassando à mulher uma
quantidade de cédulas que
seria distribuída nas imedia-
ções do Estádio Couto Perei-
ra, local onde se disputava a

final da Copa do Brasil, entre
Coritiba e Palmeiras.

Os dois presos estão à dis-
posição da Justiça Federal, na
sede da Superintendência da
PF no Paraná, localizada na
região norte de Curitiba. O
dinheiro falso apreendido foi
encaminhado ao setor técni-
co-científico da PF, onde será
periciado em laboratório.

Na sequência, o material

será encaminhado ao Banco
Central, órgão responsável
pela destruição de moeda fal-
sa. Na página do BC, na in-
ternet, há orientação sobre
como proceder em caso de
suspeita de falsificação de
cédula. Há também informa-
ções sobre as novas notas de
R$ 50 e de R$ 100, lançadas
em dezembro de 2010, e
seus itens de segurança.
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Rio de Janeiro - A Petrobras anunciou esta sema-
na a descoberta de uma nova reserva de petróleo pe-
sado (15º API, medida de densidade do petróleo) na
camada pós-sal da Bacia do Espírito Santo.

A descoberta ocorreu durante a perfuração de um
poço na área conhecida como Grana Padano, lo-
calizada a 58 quilômetros da cidade de Vitória e a
64 quilômetros do Campo de Golfinho, a uma pro-
fundidade de 1.208 metros.

A Petrobras é a operadora do consórcio que ex-
plora a área, com 40% de participação. As empre-
sas parceiras são a IBV Brasil (30%) e a Anadarko
(30%). A estatal não divulgou, no entanto, a esti-
mativa do tamanho da reserva.

Brasília – A Federação
Internacional de Futebol
(Fifa) divulgou  na quarta-
feira (11) documento com-
provando que o ex-presiden-
te da entidade João Have-
lange e o ex-dirigente da
Confederação Brasileira de
Futebol (CBF) Ricardo Tei-
xeira receberam uma soma
equivalente a R$ 45 milhões
em propinas.

Segundo o documento, de
1992 a 1997, Teixeira rece-
beu pelo menos 12,74 mi-
lhões de francos suíços (equi-
valentes a R$ 26 milhões, nos
valores de conversão atual)
da empresa de marketing es-
portivo ISL (International
Sports and Leisure), que pe-
diu falência no ano passado.
De acordo com o documen-
to, Havelange recebeu 1,5
milhões de francos suíços (R$

Fifa divulga documento que confirma propina a Teixeira e Havelange

3,1 milhões) em 1997.
Pagamentos feitos entre

1992 e 2000 e atribuídos a
contas relacionadas aos dois
totalizam quase 22 milhões
de francos suíços (R$ 45
milhões). A Fifa divulgou os
documentos horas depois de
a Suprema Corte Suíça ter
decidido que a imprensa de-
veria receber detalhes do
caso. Teixeira e Havelange
foram os dois únicos ex-di-
rigentes da entidade cuja
identidade foi revelada.

Em nota divulgada tam-

bém hoje, a Fifa expressa
“satisfação” com a decisão
da Justiça suíça e diz que
está de acordo com o pro-
cesso de reformas iniciado
pela instituição no ano pas-
sado, para torná-la mais
transparente. Em março, Tei-
xeira deixou o Comitê Exe-
cutivo da Fifa e a presidên-
cia da CBF e do Comitê Or-
ganizador Local da Copa de
2014. A gestão de Teixeira
na CBF foi marcada por de-
núncias de irregularidades.

Em 2010, uma reporta-
gem do programa de televi-
são Panorama, da BBC, re-
velou que a Fifa impedia a
divulgação de um documen-
to que revelaria a identida-
de de dois dirigentes da en-
tidade forçados a devolver
dinheiro de propinas em um
acordo para encerrar uma

investigação criminal na
Suíça. Segundo o programa,
um dos dirigentes era Tei-
xeira e o outro, Havelange,
informações confirmadas no
documento de hoje.

O acordo encerrou uma
investigação sobre propinas
pagas a altos dirigentes da
Fifa na década de 1990 pela
ISL. Até a falência, no ano
passado, a ISL comercializa-
va os direitos de televisão e
anúncios publicitários da
Copa do Mundo para anun-
ciantes e patrocinadores.

Em 27 de dezembro de
2011, a Justiça suíça orde-
nou que a Fifa abrisse, em
até 30 dias, os documentos
do caso ISL, o que não ocor-
reu. Também no ano passa-
do, a Polícia Federal brasi-
leira abriu investigação so-
bre a denúncia.

Petrobras anuncia descoberta

de nova reserva de petróleo

pesado no Espírito Santo

DIVULGAÇÃO
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Prefeita Maly entrega veículo à Secretaria da Saúde
C

onsiderando as
enormes dificul-
dades enfrenta-

das pelos pacientes em
tratamento de hemodi-
álise e quimioterapia,
que vão muito além do
alto custo dos medica-
mentos, tratamento es-
pecializado e exames
necessários, a Prefeita
Maly Benatti junta-
mente com a Secreta-
ria Municipal de Saú-
de atendendo uma so-
licitação dos Vereado-
res viabilizaram a aqui-
sição de um veiculo

modelo Jumper Citro-
en – utilitário Van no
valor de R$ 96.500,00
(noventa e seis mil e
quinhentos reais) ad-
quirido com recursos
próprios vindo da de-
volução do dinheiro
destinado a Câmara de
Vereadores, para trans-
porte destas pessoas.
“Acreditamos que esta
medida servirá para
amenizar as dificulda-
des e o grande desgaste
emocional já enfrenta-
do pelos usuários”. As-
sessoria de Imprensa

Deputado Evandro Júnior entrega carro 0 KM para
uso da Comunidade de Assistência Bom Pastor

Tomou posse neste mês,
o novo Juiz da Comarca de
Nova Esperança , Dr. Fer-
nando Moreira Simões Júni-
or. A Comarca compreende,
além do município sede, as
cidades de Presidente Cas-
telo Branco, Uniflor, Floraí
e Atalaia.

Dr. Fernando Ingressou na
magistratura em 1992 como
juiz substituto da Seção Ju-
diciária de Bandeirantes.
Exerceu a judicatura como
juiz titular nas Comarcas de
Campina da Lagoa, São João
do Ivaí, e por 17 anos na
Comarca de Sertanópolis.

Foi Promovido em 14/06/
2012 para a Vara Criminal,
da Família e da Infância e
Juventude da Comarca de
Nova Esperança, cumulan-
do com atividade de juiz
eleitoral pelo período de 02
anos.

Comarca de Nova
Esperança tem

novo Juiz para a
Vara Criminal e

da Família
e Juventude

Deputado Evandro Junior entre o Presidente da Comunidade de
Assistência Bom Pastor, Nacir Cury e um dos fundadores e

voluntários da instituição Antonio Matias

Deputado Evandro Junior fez a entrega ao Presidente da Comunidade de
Assistência Bom Pastor, Nacir Cury

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

O Deputado Estadual
Evandro Júnior (PSDB)
esteve na sexta-feira, 06,
em Nova Esperança para
fazer a entrega de um veí-
culo Volkswagen Gol 0 km
para uso da Comunidade
de Assistência Bom Pas-
tor.

Na ocasião, além da di-
retoria, pessoas atendidas
pela Comunidade e lide-
ranças políticas locais
acompanharam a entrega,
veículo este que vai aju-
dar sobremaneira as
ações daquela Comunida-
de de Assistência que
está completando 20 anos
de bons serviços presta-
dos à sociedade novaes-
perancense.

A conquista deu-se por
conta do empenho do De-
putado Evandro Júnior
por meio das Ações do Pro-
grama Saúde Para Todo o
Paraná, em 63 municípios,
dentre estes Nova Espe-
rança. Só para se ter idéia,
para a  área da educação
especial no Estado irão 100
kombis e 56 veículos me-
nores que serão usados

São Paulo - A taxa de
cheques sem fundos atin-
giu, no primeiro semestre,
o maior patamar para o
período dos últimos três
anos, ao ficar em 2,07% do
total de documentos com-
pensados. O percentual só
ficou abaixo do apurado
em 2009, quando o índice
ficou em 2,3%, de acordo
com o Indicador Serasa
Experian de Cheques Sem
Fundos.

No último mês de junho,
o total de documentos com-
pensados pelas instituições
financeiras atingiu 72,4
milhões, dos quais 2,02%
não tinham fundos. Em
maio, o volume compensa-
do ficou em 78,9 milhões,
com 2,2% de devoluções,
e, em junho do ano passa-
do, em 83,7 milhões, com
1,93% de cheques sem fun-
do.

Roraima foi o estado que
apresentou o maior índice
de cheques devolvidos no
primeiro semestre, 15%.
Em sentido oposto, São
Paulo teve a menor taxa,
1,54%.

O economista Carlos
Henrique de Almeida, da

Um público numeroso acompanhou
a solenidade de entrega

por instituições que aten-
dem crianças e adultos
com necessidades especi-
ais.

“É com muita alegria
que entregamos para a Co-
munidade Bom Pastor este
veículo. É o Governo do
Estado contemplando
Nova Esperança. O nosso
papel como parlamentar é
levar as ações para as Co-
munidades.”, ressaltou o
Deputado Evandro Júnior.

ECONOMIA

Cheques sem fundo atingem no

primeiro semestre a maior taxa

para o período desde 2009
Serasa Experian, explicou
que a movimentação de
cheques sem fundos refle-
te a situação de endivida-
mento da população e está
associada um tipo de com-
portamento do consumidor
para driblar o orçamento
mais apertado. "O consu-
midor gastou muito e, para
poupar o limite do cartão
de crédito, muitas vezes ele
recorre aos cheques pré-
datados."

Na avaliação de Almei-
da, o critério adotado pelo
mercado financeiro na
concessão de crédito des-
toa do ideal para manter
as finanças pessoais mais
saudáveis. O economista
lembrou que as instituições
levam em conta o compro-
metimento de 30% da ren-
da, o que, para ele, é um
percentual alto. Almeida
destacou ainda que alguns
consumidores fazem vári-
as operações sem a devi-
da cautela sobre o compro-
metimento da renda.

Essas distorções de cál-
culos, na opinião dele, de-
vem ser corrigidas por
meio da regulamentação
do Cadastro Positivo.

NILSON ROBERTO

FOTOS: JOSÉ ANTÔNIO COSTA
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Aconteceu na quarta e quin-
ta-feira, dias 04 e 05 de Ju-
lho no Centro Cultural Nilza

Gasparotto Faccin de Presiden-
te Castelo Branco o “X Festival
de Talentos do Município”.

O evento foi organizado pelo
Departamento de Cultura, que
tem como diretora Daiani Apare-
cida dos Santos e contou com a
presen0ça de várias autoridades
como o prefeito municipal: Valdo-
miro Canegundes de Souza, a
primeira dama: Maria Eunice
Gonçalves Souza, a secretária de
educação: Aparecida Paião Tei-
xeira.

Os participantes foram premi-
ados nas categorias: Dança e
Música. De acordo com a orga-
nizadora do evento, "apesar das
dificuldades, estamos sempre
tentando melhorar, porque no fi-
nal ver os alunos se apresentan-
do é muito gratificante, é uma
sensação de dever cumprido",
enfatizou Daiani Aparecida dos
Santos.

Fizeram parte do corpo de ju-
rados: Emilene S. Oliveira Nas-
ser, Luizete da Silva de Freitas,
Daniele Gonçalves Souza e Bru-
no Oliveira.

X Festival de Talentos de Presidente Castelo Branco
FOTOS DIVULGAÇÃO



NOVA ESPERANÇA GERAL - 9
www.jornalnoroeste.comSexta-feira, 13 de julho de 2012

CADERNO 2

Richa sanciona Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2013

O governador Beto Richa sancionou nesta terça-feira (10/07) a
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do Estado para o

exercício financeiro de 2013

 Fto:ANPr

O
 governador Beto Ri-
cha sancionou nesta
terça-feira (10/07) a

Lei de Diretrizes Orça-
mentárias (LDO) do Esta-
do para o exercício finan-
ceiro de 2013. A receita
estimada é de R$
32.259.181.394,00. Desse
total, R$
29.917.350.000,00 repre-
sentam a integralidade da
receita estadual e os R$
2.341.831.394,00 restantes
correspondem às transfe-
rências constitucionais da
União.

Dos valores da receita
prevista para o Estado, R$
5.898.059.000,00 estão in-
cluídos entre as transfe-
rências constitucionais
aos municípios. Dessa for-
ma, o valor líquido da re-
ceita do tesouro do Esta-
do deverá ficar em R$
24.019.291.000,00.

É esse valor que servirá

de parâmetro para a elabo-
ração da Lei Orçamentária
Anual (LOA), em que, por
determinação do governa-
dor, a prioridade deve ser
conferida às áreas de me-
nor Índice de Desenvolvi-

mento Humano (IDH).
Além disso, a orientação

do governo é de que fique
evidenciada a transparên-
cia na gestão fiscal, obser-
vando o princípio da pu-
blicidade e permitindo to-

tal acesso da sociedade às
informações.

Por determinações cons-
titucionais e legais, o or-
çamento do Estado tem
86% das receitas vincula-
das. Entre elas estão os
30% destinados à manu-
tenção e desenvolvimento
do ensino público e os
12% obrigatórios para pa-
gamento e serviços de saú-
de.  O Executivo também
destina recursos a outros
Poderes: 5% ao Legislati-
vo, 9,5% ao Judiciário e 4%
ao Ministério Público. Do
porcentual destinado ao
Legislativo, 1,9% caberá
ao Tribunal de Contas.
“Não há muita margem de
manobra”, salientou o se-
cretário do Planejamento e
Coordenação Geral, Cassio
Taniguchi. O secretário
destacou que, para garan-
tir novos investimentos, o
Estado recorre a recursos

Brasília – O medica-
mento oseltamivir, de
nome comercial Tami-
flu, não integra mais a
lista de substâncias su-
jeitas a controle especi-
al. Com isso, pode ser
comprado nas farmácias
ou retirado em unidades
públicas de saúde com
apresentação somente
de receita médica sim-
ples, sem necessidade de
retenção de uma via no
estabelecimento. O anti-
viral é usado no trata-
mento da gripe, inclusi-
ve em casos de influen-
za A (H1N1) – gripe suí-
na.

O Ministério da Saú-
de informou que a de-
terminação tem como
objetivo facilitar o aces-
so da população ao me-
dicamento por diminuir
a burocracia no proces-
so de compra. A orien-
tação é que o tratamen-
to com o remédio seja
iniciado o mais rápido
possível após o surgi-

Tamiflu sai da lista de remédios controlados
e pode ser vendido com receita simples

mento dos primeiros
sintomas, sem aguardar
resultados de laborató-
rio ou sinais de agrava-
mento no caso de paci-
entes que apresentem
síndrome gripal e façam
parte dos grupos vulne-
ráveis à doença – ges-
tantes, crianças peque-
nas, idosos, obesos e
portadores de doenças
crônicas.

A expectativa do Mi-
nistério da Saúde é que,
com a mudança, dimi-
mua a resistência dos
médicos em prescrever a
medicação, que antes
era controlada. Outra
possível consequência é
o aumento do acesso ao
Tamiflu nas unidades de
saúde, já que nem todas
distribuem medicamen-
tos controlados e agora a

distribuição seria facili-
tada porque este remé-
dio é considerado co-
mum.

Pacientes com síndro-
me gripal e que não per-
tencem aos grupos de
risco devem receber o
medicamento quando
manifestarem sintomas
graves, como falta de ar
ou persistência da febre
por mais de três dias.
Segundo o ministério, o
antiviral deve ser toma-
do nas primeiras 48 ho-
ras após o início da do-
ença para atingir a eficá-
cia máxima.

O Tamiflu é oferecido
de graça pelo Sistema
Único de Saúde (SUS)
mas, para retirar o remé-
dio, é necessário apre-
sentar prescrição emiti-
da por médicos da rede
pública ou privada.

Em 2012, o governo
federal enviou às secre-
tarias estaduais de saúde
418,8 mil caixas do re-
médio – cada uma com
dez comprimidos, quan-
tidade suficiente para o
tratamento completo. O
ministério informou ain-
da que, na medida em
que forem consumidos,
novos lotes serão envia-
dos. Abr.

DIVULGAÇÃO

SÚMULA DE LICENÇA PRÉVIA
QUIMISA S/A torna público que requereu ao IAP, a Licença

Prévia para ARMAZENAMENTO, COMÉRCIO E
TRANSPORTE DE PRODUTOS QUÍMICOS a ser

implantada na BR 376, KM 130, NOVA ESPERANÇA/PR.

Levantamento do Ins-
tituto Nacional de Câncer
mostra ainda que os ho-
mens brasileiros podem
perder até dez anos de
vida por conta de tumo-
res malignos causados
pelo uso do cigarro

 Rio (31/05) - O Dia
Mundial Sem Tabaco de
2012, no Brasil, será mar-
cado pelo tema "Fumar:
faz mal pra você, faz mal
pro planeta". O mote foi
adaptado da proposta da
Organização Mundial da
Saúde (OMS) para a rea-
lidade do país enfocando

externos, respeitando a ca-
pacidade de endividamen-
to. Por isso, considerou
fundamental a linha de
crédito anunciada pelo
governo federal, colocan-
do R$ 20 bilhões do Ban-
co Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e So-
cial (BNDES) à disposição
dos Estados. “Tradicional-
mente, o Paraná represen-
ta 6% do PIB nacional e
sua população é 5,5% da
nacional. Temos direito a,
no mínimo, 6% desse va-
lor, mas isso vai depender
da capacidade de produzir
projetos”, afirmou.

O projeto sancionado
pelo governador é com-
posto por 11 capítulos em
que constam, entre outras
informações, as priorida-
des da administração pú-
blica, os critérios para a
distribuição dos recursos,
a estrutura e organização

dos orçamentos, as diretri-
zes para sua elaboração e
execução, além de dispo-
sições sobre despesas.

A LDO tem como parâ-
metro 26 programas prio-
ritários estabelecidos no
Plano Plurianual (PPA)
para o período 2012 a 2015
e orienta a elaboração da
Lei Orçamentária Anual.

A Constituição do Esta-
do do Paraná determina
que na LOA, a ser enviada
ao Poder Legislativo até o
dia 30 de setembro, seja
estabelecido o Programa
de Obras por unidade or-
çamentária, projeto ou ati-
vidade, de forma detalha-
da e individualizada, com
os respectivos custos.

As metas a serem esta-
belecidas na Lei Orçamen-
tária Anual servirão tam-
bém para um acompanha-
mento do cumprimento do
Plano Plurianual.

INCA aponta que 37% dos casos de câncer do país
previstos para esse ano são relacionados ao tabagismo

rtigortigortigortigortigoAAAAA
"Pais, não tratem os seus

filhos de um jeito que faça
com que eles fiquem irritados.
Pelo contrário, vocês devem
criá-los com a disciplina e os
ensinamentos cristãos." Efé-
sios 6:4

O bom relacionamento en-
tre pais e filhos é fundamental
para que a Palavra do Senhor
seja inculcada em suas men-
tes. É preciso que laços de
amizade profunda existam no
relacionamento, e que sejam
exemplos vivo de servos, ho-
mens e mulheres cheios do Es-
pírito, tementes, praticantes
da santa doutrina e irrepre-
ensíveis em vossos caminhos.
Jamais se deve esquecer, que o
maior exemplo para os filhos
estão dentro dos lares, são os
próprios pais.

Os pais foram investidos
pelo Senhor de compromisso
muito sério, no que tange à cri-
ação e educação de filhos. An-
tes de tê-los é preciso analisar
toda uma problemática que
envolve uma criação segundo
o coração de Deus; é inconce-
bível criar filhos para servir
ao mundo. Infelizmente nos
dias difíceis, nos quais vivemos
a necessidade de manter o lar,
certo status leva os pais a bus-
car trabalho, a conseqüência,
filhos jogados nas mãos de ba-
bás e ou empregadas domésti-
cas em sua grande maioria in-
fiel ao Senhor, são portas aber-
tas, e o diabo aproveita com
grande astúcia, participando
ativamente da formação mo-
ral e espiritual das crianças.
Elas são jogadas diante de
uma televisão, com programa-
ção infantil altamente espiri-

DEVERES DOS PAIS
tualizada e erótica.

Os resultados: Desobediência;
falta de amor a Deus; respondões;
dados aos costumes do mundo
entre outros males. Será que,
uma casa bonita, móveis perfei-
tos, carro novo, vida social, di-
nheiro, etc. justificam a falta de
cuidado espiritual para com os
filhos? Deixá-los sob os cuidados
das trevas? No tempo certo o Se-
nhor há de cobrar dos pais a fal-
ta de zelo pelos pequeninos.

Analise esta condição impos-
ta aos pais no passado e veja se o
vosso agir é condigno

"Portanto, amem o SENHOR,
nosso Deus, com todo o coração,
com toda a alma e com todas as
forças. Guardem sempre no co-
ração as leis que eu lhes estou
dando hoje  e não deixem de en-
siná-las aos seus filhos. Repitam
essas leis em casa e fora de casa,
quando se deitarem e quando se
levantarem.  Amarrem essas leis
nos braços e na testa, para não
as esquecerem; e as escrevam nos
batentes das portas das suas ca-
sas e nos seus portões." (Dt 6.5-9)

Os dias são maus, precisamos
estar atentos a todos os aspectos;
pois o diabo está ao redor esfo-
meado com um leão, a procura
de alguma alma a ser tragada.
Lute, para que vossos filhos não
sejam destruídos pelo inimigo.
Pague o preço por suas vidas!

Irmãos amados, agindo segun-
do esta orientação do Senhor,
com certeza os filhos serão chei-
os do Espírito Santo, servos úteis
ao Senhor e saberão dizer não
ao mundo e seus prazeres.

E verás o Senhor honrando a
Sua palavra:

"Quando velhos não se des-
viarão..."

os danos causados pela
cadeia de produção do
tabaco e os malefícios à
saúde da população. O
Instituto Nacional de
Câncer José Alencar Go-
mes da Silva (INCA), ór-
gão veiculado ao Minis-
tério da Saúde, em recor-
te especial das estimati-
vas de câncer para 2012,
aponta que 37% dos ca-

sos da doença podem es-
tar relacionados ao taba-
gismo.

 Apesar de ser a pri-
meira vez que o país re-
gistra menos de 15% na
prevalência de fumantes,
de acordo com as infor-
mações do Vigitel (pes-
quisa telefônica do Mi-
nistério da Saúde), o
INCA alerta para os per-

centuais estimados de
casos novos de câncer ta-
baco-relacionados para
esse ano.

 "O país já alcançou
muitos avanços na luta
contra o tabagismo, mas
o número de casos novos
relacionados ao fumo é
preocupante. É preciso
regulamentar definiti-
vamente a lei dos ambi-

entes 100% livres do ta-
baco e  dar  mais  um
grande passo em prol da
saúde dos brasileiros",
diz o diretor-geral do
INCA, Luiz Antonio San-
tini.

Quando avaliados por
região, os percentuais
dos cânceres causados
pelo tabaco, comparados
com todos os casos novos

para esse ano, ficam em
45 %, nas mulheres e
34% nos homens do Nor-
te do país; 43% no sexo
masculino e 35% no fe-
minino do Sul; 40% nas
mulheres e 35% nos ho-
mens do Centro-Oeste e,
38% do sexo masculino e
33% do feminino na Re-
gião Sudeste do país,
conforme a tabela abaixo:

Masculino 34% 33% 35% 38% 43%

Feminino 45% 38% 40% 33% 35%

Sexo Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul

Elias Oliveira



ATAS, AVISOS, BALANÇOS, EDITAIS, LEILÕES
E OUTRAS PUBLICAÇÕES DE ORDEM LEGAL

PUBLICIDADE LEGAL

NOVA ESPERANÇA10 - GERAL
www.jornalnoroeste.com Sexta-feira, 13 de julho de 2012

CADERNO 2



NOVA ESPERANÇA GERAL - 11
www.jornalnoroeste.comSexta-feira, 13 de julho de 2012

CADERNO 2



SEQUÊNCIA DO EDITAL CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE

NOVA ESPERANÇA12 - GERAL
www.jornalnoroeste.com Sexta-feira, 13 de julho de 2012

CADERNO 2



NOVA ESPERANÇA GERAL - 13
www.jornalnoroeste.comSexta-feira, 13 de julho de 2012

CADERNO 2



NOVA ESPERANÇA14 - GERAL
www.jornalnoroeste.com Sexta-feira, 13 de julho de 2012

CADERNO 2



E X P E D I E N T E
NOROESTE

E-mail:
jornalnoroeste@jornalnoroeste.com

PROGRAMAÇÃO VISUAL
PNS - Editoração Gráfica

Fone/Fax: (44) 3267-6077 -
9963-1983

Email: pnspaulo@uol.com.br -
pns2005@hotmail.com

IMPRESSÃO: O Diário do
Norte do Paraná

JORNAL

FONE/FAX: (44) 3252-3908 - 9964-3531 e 9964-3537
R. Gov. Bento Munhoz da Rocha Neto, 354 – Sala 101 –

Nova Esperança - PR

* O JN não se
responsabiliza por

conceitos emitidos em
artigos assinados.

CNPJ 02.196.872/0001-OO

CIRCULAÇÃO
Nova Esperança, Alto

Paraná, Atalaia, Presidente
Castelo Branco, Floraí,
Uniflor, Cruzeiro do Sul,
Paranacity e Colorado

DIRETORES PROPRIETÁRIOS
Allexandder Fernandes

França, Osvaldo da Costa
Paiva Filho e José Antonio

Rodrigues da Costa
CONSULTORIA JURÍDICA
Dr. Luiz Carlos Marques
Arnaut  OAB 24.889 - PR

Fone: (44) 3026-6680

NOVA ESPERANÇA GERAL - 15
www.jornalnoroeste.comSexta-feira, 13 de julho de 2012

CADERNO 2



NOVA ESPERANÇA16 - GERAL
www.jornalnoroeste.com Sexta-feira, 13 de julho de 2012

CADERNO 2


