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“Vamos colocar 
Floraí no lugar de 

destaque que a 
cidade merece”, 

diz prefeito Fausto
O prefeito Fausto Herradon 

recebeu em seu gabinete a re-
portagem do Jornal Noroeste 
para um bate-papo, onde se 

REGIÃO

falou sobre tudo, principal-
mente sobre as conquistas 
nesses quatro meses de admi-
nistração do prefeito Fausto, 

do vice Maurílio, da Câmara 
de Vereadores e de todos os 
funcionários. 

REGIÃO 02

José Antônio Costa

Nova Esperança conquista excelentes resultados 
na fase regional dos Jogos Escolares do Paraná 

Se nós ficarmos só nos lamentando, nós não caminhamos, então 
hoje nos preocupamos em fazer as coisas, não perder  tempo

Em torno de 1.800 atletas estiveram inseridos nas disputas, que foram realizadas em  5 praças esportivas de Nova Esperança 
(Ginásio de Esportes “O Capelão”, Ginásio Poliesportivo Bruno César Benatti, Quadra Coberta do Complexo Capelão, Ginásio de 

Esportes da Associação Atlética Banco do Brasil, Ginásio de Esportes da Rede Sagrado de Educação e Quadra do Colégio Estadual 
Costa Monteiro), nas modalidades de  atletismo, basquetebol, futsal, handebol, voleibol,  xadrez e tênis de mesa. Pág. 3

Convidado VIP, Engenheiro Eduardo Manzotti, 
diretor da Construtora Manzotti, Marmoraria 

Manzotti, Moulding Construções Industrializadas 
e Manzotti Serviços, confirmando presença no 
18º Jantar de Aniversário do Jornal Noroeste
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PM cumpre 02 
mandados de 

prisão em Nova 
Esperança - 

Policiais Militares da 3ª 
Companhia do 8º Batalhão 
realizaram na segunda-feira 

(27) a prisão de 2 (dois) 
homens que estavam sen-

do procurados pela justiça. 
Pág. 6

A APAE de Atalaia organizou 
e promoveu com sucesso a 15ª 
edição da tradicional festa do 

Porco no Rolete. Pág. 11

APAE de Atalaia realizou 
com sucesso a 15ª festa 

do Porco no Rolete

Prefeito Fabio Vilhena recepcionou o deputado Evandro 
Junior, prefeito de Paraíso do Norte – Beto Vizzotto e o 

prefeito de Nova Esperança – Gerson Zanusso
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“Vamos colocar Floraí no lugar de destaque 
que a cidade merece”, diz prefeito Fausto

Na tarde de quarta-
-feira, 15 de maio, o 
prefeito Fausto Her-

radon recebeu em seu gabi-
nete a reportagem do Jornal 
Noroeste para um bate-papo, 
onde se falou sobre tudo, 
principalmente sobre as con-
quistas nesses quatro meses 
de administração do prefeito 
Fausto, do vice Maurílio, da 
Câmara de Vereadores e de 
todos os funcionários.

Iniciamos nossa conversa, 
falando sobre a situação em 
que se foi encontrada a Pre-
feitura, maquinários abando-
nados na garagem municipal, 
prédios públicos, casa da cul-
tura, salão comunitário, clube 
do vovô, clube do bambu e o 
prédio da garagem precisan-
do de reparos e  muitas dívi-
das a serem quitadas. O pre-
feito iniciou nossa conversa 
falando então sobre as contas 
da Sanepar que não foram pa-
gas, nos últimos 8 anos, hoje 
está dívida está em torno de 
600 mil reais, é muito em se 
tratando de Floraí, será pre-
ciso então fazer um contrato 
com a Sanepar, para negociar 
toda esta dívida.

A Emater  também não 
havia sido paga, somando 54 
mil reais, e que ficou para nós 
pagarmos  também, soma-
-se a isto mais 12 mil reais na 
área do esporte, campeonatos 
disputados que não foram 
pagos, também documentos 
de carros e impostos, multas, 
em torno de 20 mil reais e que 
também não foram pagas, até 
mesmo o carro do gabinete 
nunca tinha sido trocado o 
óleo do motor, os ônibus, to-
dos  também estão na mesma 
situação.

“Se fossemos somar todas 
as dívidas daria para mais de 
1 milhão de reais, é muito 
significativo  para Floraí. Não 
pagaram os médicos, plan-
tões  de 3 doutores do mês de 
dezembro , estamos mostran-
do isso agora porque a popu-
lação precisa saber.

Floraí em tempo de 
mudanças:

Se nós ficarmos só nos 
lamentando, nós não cami-
nhamos, então hoje nos preo-
cupamos em fazer as coisas, 
não perder  tempo, eu e mi-
nha  esposa por exemplo nem 
dormimos direito, é muita 
preocupação, acordamos às 6 
hrs da manhã, já venho para 
a prefeitura e ela vai para a 
saúde, mas nosso comprome-
timento é com a população, é 
nosso compromisso. Falando 
em saúde conseguimos uma 
UBS –Unidade Básica de Saú-
de. Que já está autorizada pelo 
Governador e que será cons-
truída na Vila das Palmas, 
uma promessa de campanha 
que já está concretizada.

Nós fizemos um leilão dos 
veículos que estavam aban-
donados na garagem, arreca-
damos em torno de 106 mil 
reais, com esse recurso adqui-

riremos novos veículos para 
renovação de parte da frota 
do município, compraremos 
uma Kombi, talvez 2, também 
compramos uma S-10 com 
escada giratória para troca 
de lâmpadas e outros reparos 
que se fizerem necessários na 
energia. Compraremos tam-
bém um Fiat Uno com o di-
nheiro da saúde que está para 
chegar, são 5 ou 6 veículos que 
estão chegando para Floraí.  

Outra conquista que con-
seguimos em apenas 4 meses 
de administração foi a revi-
talização da Praça João Mar-
ques feita com recursos da 
comunidade, as industrias 
vão colocar umas plaquinhas 
, cada canteiro terá uma pla-
quinha, todas já estão vendi-
das. Daqui iremos para a pra-
ça da Igreja, que já está bem 
adiantado o processo por lá, 
fizemos uma fonte, a noite o 
colorido ficou legal.

Floraí: 03 inaugurações em 
4 meses de administração:

Enfim a questão da revi-
talização da Praça João Mar-
ques, o Berçário Municipal, e 
na sexta-feira dia 17, vamos 
inaugurar em parceria com 
a iniciativa privada a Clínica 
de raio-X e Ultrassom , que 
nem em municípios maiores 
da região, possui uma dessa, 
queremos trazer para cá, uma 
parceria em relação aos vzi-
nhos Pres.Castelo Branco e 
são Carlos do Ivaí, pois tere-
mos  plantões  à noite e finais 
de semana.

Mesmo com alguns falan-
do que não conseguiríamos 
trazer uma Clínica desta para 
Floraí, portanto, em 4 meses 
aí está, um investimento para 
a cidade, os benefícios são 
muitos, como o custo de ficar 
mandando gente para Marin-
gá, muitos acordavam 4 hrs da 
manhã, para pegarem o ôni-
bus, sói para ir em Maringá 

tirar raio X do dedinho, além 
de perder o dia todo de servi-
ço, corre riscos de acidente na 
estrada, são transtornos que 
conseguimos eliminar.

Ainda na Saúde, já conse-
guimos adquirir uma ambu-
lância, com recursos próprios, 
e ganhamos do Deputado 
Evandro Junior, mais uma 
ambulância. Do Governador 
Beto Richa  ganhamos uma 
viatura para a polícia e uma 
retroescavadeira do Governo 
Federal.

No Esporte, fizemos o 
campeonato em Nova Bilac, 
campeonato municipal de 
futsal,  campeonato regional 
de futsal, torneio do trabalha-
dor, torneio de tens de mesa e 
torneio de truco na Vila das 
Palmas, estamos preparando a 
equipe para disputar a liga de 
Nova Esperança, incentivan-
do assim, o futebol de campo 
amador, estamos também dis-
putando o campeonato vete-
rano e vamos tentar fazer uma 
parceria com o Silvio Chaves 
em relação a escolinha de fu-
tebol do Santos Futebol Clube.

Temos um projeto aqui 
em um conjunto, de campo 
de futebol, quadra de areia, 
são 4 terrenos aqui em bai-
xo, que estamos trabalhando 
com nossos deputados, com 
as emendas desse ano, tem 
para setembro a máquina ni-
veladora, então a expectativa 
é muito boa, temos corrido 
atrás em Brasília, Curitiba en-
tre outros.

A festa das Nações tam-
bém vai mudar bastante, ti-
nha um show na abertura, 
agora terá show durante os 
4 dias, vai ter espaço da pre-
feitura, com a exposição das 
conquistas, e o dinheiro gasto 
na festa será pago com os pró-
prios recursos da festa, como: 
aluguéis das tendas, parques e 
barracas.

Quando fui vereador, fiz 
alguns projetos pedindo al-
gumas coisas, dentre elas, 
pedi um dia de graça para as 
crianças no parque da festa 
das nações, então dávamos 
1 ou 2 ingressos, e agora na 
nossa administração faremos 
isto, sexta-feira, o dia inteiro, 

o parque foi contratado para 
as crianças do município, não 
vão pagar nada.Então estou 
cumprindo mais um,a pro-
messa,” gosto de honrar mi-
nhas palavras.”

Graças à Deus temos li-
vre trânsito na Assembléia, 
através do deputado estadual 
Evandro Júnior, as Secreta-
rias de governo estão cada vez 
mais receptiva com a gente de 
Floraí, temos 20 casa rurais 
que conseguimos, 70 casas 
que já estão para iniciar, den-
tre outros projetos que estão 
para sair.

Na área da cultura, te-
mos os projetos de música 
na praça, com banda, rock, 
pop, concentração da juven-
tude na praça, que não fica 
dispersa. O Projeto cultural 
começa esse mês com filmes 
para as crianças, investindo 
sempre nos jovens, com o 
Projeto Formando o Cidadão, 
que começou quando era ve-
reador, com o judô, o ballet 
e a capoeira, e agora estamos 
incluindo a música e o solda-
do mirim, trabalhando junto 
com as escolas.

Devermos estar sempre 
atentos, ninguém pode fazer 
nada sozinho, estamos tam-
bém estudando alguma coisa 
para o funcionário público 
municipal, para a carreira 
dele, até agosto teremos algu-
mas novidades.

É importante também fa-
lar dos vereadores, de todos 
eles, da presidente, todos eles 
estão preocupados com bons 
projetos, não tem nenhum 
para atrapalhar, todos que-
rendo ajudar o município, 
com a liberdade para fazerem 
suas escolhas, é livre, é trans-
parente.

Hoje está sendo feito o 
trecho de São Carlos do Ivaí 
– Floraí, Floraí – Pres. Caste-
lo Branco, era uma obra que 
precisava demais devido ao 
grande fluxo de veículos que 
passam por ali, mas no final 
das contas vai dar tudo certo, 
“queremos colocar Floraí no 
lugar que ela merece, onde ela 
deveria estar hoje”, finalizou 
o prefeito de Floraí, Fausto 
Herradon.

José Antônio Costa

Osvaldo Vidual
vidualevidual@hotmail.com
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sil e até do mundo. Um dos mais 
espantosos dados do último Censo 
do IBGE mostra uma fotografia 
das brasileiras que estão prestes 
a cruzar a linha dos 50 anos, ou 
seja, no fim  do ciclo reprodutivo. 
Para a surpresa dos especialistas,  o 
grupo das mulheres que chegaram 
lá sem filhos cresceu 20%  apenas 
na última década,  algo impressio-
nante no ponto de vista demográ-
fico. Entre as mulheres que tem  no 
currículo  um diploma de ensino 
superior, pouco mais de um quinto 
optou por não experimentar a ma-
ternidade. Como se vê, aumenta e 
muito o número de mulheres que 
não querem filhos.

Família Santini em festa! Apagou 
as velinhas no 
dia 29, Vitor 
Santini, e no 
dia 30 Thiago 
Santini! Para-

béns aos irmãos, saúde e sucesso!
 
Apagou as velinhas 
no dia 28 de maio, 
a professora Adelita 
Romanhole! Receba 
os parabéns da colu-
na, familiares e ami-
gos!

 
Apagou as velinhas no 
feriado, 30 de maio,  o 
querido Silvanio de 
Andrade! Parabéns 
Silvânio! Muito Rock 

and Roll para você!

exemplos. Mas  o  que é o granizo?  
É uma precipitação atmosférica  na 
qual as gotas de água se congelam 
ao atravessar uma  camada  de ar 
muito fria, caindo sob  a forma de 
partículas ou pedras de gelo, iso-
ladas ou   aglomeradas  em blocos 
irregulares. Chuva de granizo ou 
chuva de pedra é a mesma coisa.
• Parabéns às seleções de Futsal 
feminina “B” de Barão de Lucena 
e feminina “A” do Colégio São Vi-
cente de Paula, que brilhantemente 
conquistaram os 1ºs lugares respec-
tivamente dos JEP’s em suas cate-
gorias, recentemente realizado em 
Nova Esperana

Kit Fissura
A Secretaria de Saúde do Estado 
de São Paulo está entregando um 
kit, denominado de kit fissura, para 
que as pessoas parem de fumar. 
Qualquer um poderá construir o 
seu próprio kit que contêm: a) Um 
punhado de canela em pau; b) Uma 
colher de sopa de uva-passa; c) Um 
punhado de casca de laranja seca; 
d) um punhado de semente de abó-
bora.
Modo de Usar  - Quando sentir 
vontade de fumar,  o fumante deve 
mastigar os ingredientes para es-
quecer o cigarro. Sugiro acrescentar 
aqui por três meses, o medicamento 
Champix, após uma avaliação clí-
nica, laboratorial e eletrocardiogra-
ma.;

Filhos? Não, Obrigada
Ganha corpo não só no Brasil como 
em todo o mundo a decisão de um 
grupo de mulheres brasileiras que 
diz não à maternidade encabeçan-
do  uma revolução de costumes, que 
já começa  a mudar a cara do Bra-
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ENTRELINHAS
*** A professora Talita Aparecida Stecei Duenha, do 3º ano do Ensino Fundamental, da Escola Ana Rita de Cássia de 
Nova Esperança é um exemplo a ser seguido pelos jovens. Talita é muito dedicada ao que faz além de ser detentora de 
uma cultura e de uma eduação incomensuráveis. Parabéns Talita. Que Deus te conserve nesse seu propósito***Clínica 
Pediátrica  dr. Juarez de Oliveira comunica que  adquiriu mais algumas doses de  vacina contra a gripe A. Os casos de  
morte pela gripe A em Maringá e Londrina estão preocupando toda a região.*** A Venezuela, terra de Hugo Chávez,  
está com uma crise de abastecimento tão grande  de produtos básicos como açúcar, farinha, papel higiênico, etc., que 
não há vinho se quer para a celebração da Eucaristia da Igreja Católica.  Eucaristia  é quando o corpo e o  sangue 
de Cristo se fazem presentes no pão e no vinho .***A maioria dos alunos de escolas públicas ( 62%) tem  Internet em 
casa.***Vôos de balão no Brasil não tem autorização da Anac.  Empresas alegam que o vôo é seguro e não legalizam 
por ser muito caro.*** Descer corredeiras em botes ( rafting) é o esporte favorito da terceira idade em São Paulo.  Há 
praticantes com 89 anos de idade. Mergulho também é o outro esporte que chama a atenção dos velhinhos.*** “O fogo 
é a prova do ouro; a miséria a do homem forte” - Sêneca (4 a.C. 65 d.C.).

Opinião do Blog
Importar Médicos: não. Eis a so-
lução
Essa questão do governo brasileiro  
querendo importar médicos sem a 
revalidação do diploma obtido no 
exterior, como prevê a legislação 
atual, parece brincadeira.  É uma 
agressividade  à sociedade brasi-
leira permitir o ingresso de médi-
cos do exterior sem saber a exata 
qualificação do profissional, prin-
cipalmente os profissionais de paí-
ses cujo o ensino médico não tem 
nenhuma referência no cenário 
mundial. Atualmente, na prova de 
qualificação  de médico do exterior 
que querem o seu diploma para 
trabalhar no Brasil, apenas 10% 
conseguem a aprovação. O gover-
no quer tomar tal atitude porque  
falta médico no interior. Eis a so-
lução:  1)  Aumentar o número de 
vagas nas Faculdades de Medicina 
pública; 2) Faça um contrato já no 
vestibular  que quando o jovem 
terminar  a Faculdade de Medici-
na ele terá que trabalhar 02 (dois 
) anos em locais determinados 
pelo governo federal. Seria uma 
espécie de compensação por ter 
estudado medicina sem pagar ne-
nhum tostão; 3) O governo federal 
melhoraria as estruturas dos hos-
pitais e postos de saúde dos locais 
pré determinados, daria um bom 
salário aos profissionais, e ainda 
com ajuda alimentação, moradia, 
livros,  etc, como, hoje, recebem os 
juízes e promotores; 4) Após os  02 
(dois) anos, o médico teria direito 
a continuar ou não no programa, e 
até teria uma vaga garantida, caso 
quisesse, fazer residência médica. 
Com essas sugestões, evitaria a 
alta concentração de médicos nas 
grandes cidades como acontece 
hoje e resolveria de uma vez por 
toda o problema da falta de pro-
fissionais médicos no interior.Fica 
aí  uma ideia para  os deputados 
federais da região Edmar Arruda, 

Luiz Nishimori, Odílio Balbinotti, 
Cida Borghetti, e os senadores pa-
ranaenses Roberto Requião, Álvaro 
Dias e Gleisi Hoffmann (atualmen-
te ocupando o cargo de Ministra 
chefe da Casa Civil) para a solução  
desse problema. E a sua opinião so-
bre esse assunto, qual seria?

Efeito do tempo seco
Queixas como coceiras na pele e nos 
olhos e ardência nas narinas que di-
ficulta a respiração são comuns nes-
ta época do ano, quando a umidade 
do ar cai, a temperatura fica mais 
baixa e os poluentes se concentram 
mais na atmosfera. Os problemas se 
agravam quando se alia esses fato-
res a tendência de bebermos menos 
água no outono e inverno. Por-
tanto, segundo especialistas, beber  
bastante líquido, sobretudo água e 
suco natural ( no mínimo dois litros 
de água ou de suco por dia), garan-
te que o organismo não se resseque. 
Com o corpo hidratado. óleos e hi-
dratantes após o banho, a tendên-
cia é uma melhora significativa dos 
sintomas, mantendo o corpo sem 
ressecamento.

A Embaixada do Assédio
Não suportando mais a falta de res-
peito para com os funcionários da 
Embaixada do Brasil na Austrália,  
o Embaixador Américo Fontenelle 
foi denunciado pelos próprios fun-
cionários  ao Itamaraty por assé-
dio sexual e maus tratos, gritarias 
e desrespeito.  Esse Embaixador é 
reincidente  pois quando foi Em-
baixador do Brasil  em Toronto, no 
Canadá, agia da mesma maneira, 
sendo transferido para a Austrália. 
Trata-se de um cara tão ordinário 
o tal de Fontenelle que chamava as 
funcionárias em seu gabinete  e as 
obrigava a tirar a roupa. Pressiona-
do, o  Itamaraty  afastou Fontenel-
le e  Cônsul Cesar Cidade  de suas 
funções até a conclusão da investi-
gação. Aliás, com tantos problemas 

e os vexames que esses dois vaga-
bundos tem dado ao país lá fora, já 
deveriam ter sido mandados embo-
ra. Será que o Itamaraty tem o rabo 
preso com esses caras?

Coisas do Cotidiano
• A Secretaria de  Estado da Saú-
de do Paraná pede aos senhores 
médicos que em caso de Síndrome 
Gripal A ou B prescreva o Oselta-
mivir ( Tamiflu ) para evitar mor-
tes ou doença grave. Não seria bem 
melhor se o governo vacinasse toda 
a população e evitaria gastos des-
necessários com o  Tamiflu. Afinal 
de contas, devemos prevenir a gripe 
com vacinação  ( medicina preven-
tiva ) e não tratar a gripe ( medici-
na curativa);
• O ex jogador Lucas do São Paulo 
foi o atleta mais caro que o Brasil 
vendeu até hoje; R$ 104 milhões de 
reais para o PSG da França; em se-
gundo lugar foi o Oscar do Interna-
cional  para o Chelsea da Inglaterra 
por R$ 79 milhões de reais. Em ter-
ceiro lugar foi o Neymar, do Santos 
para o Barcelona por R$ 74 milhões 
de reais. Por essa razão, a imprensa  
está pressionando o presidente do 
Santos por ter vendido o Neymar  
tão  barato. Para o jogador foi óti-
mo,  pois vai receber R$ 106 milhões 
de reais de luvas e mais  salários  
anuais de R$ 7 milhões de reais por  
05 anos. É uma boa grana!;
• Com poucos capítulos de nova no-
vela Amor à Vida da Globo, o tipo 
homossexual quase sempre é mos-
trado como tipo divertido e de bom 
caráter. Nesse caso da nova novela, 
o Felix ( Mateus Solano )  tem uma 
personalidade de maldoso, com 
língua afiada e um certo olhar en-
joado;
• O presidente da Viapar Marcelo 
Stachow Machado em entrevista a 
imprensa disse que a partir de 2014 
vai duplicar cinco trechos impor-
tantes de várias regiões do Estado. 
O primeiro da lista é o trecho entre 
Floresta  e Peabiru na PR 317, num 
total de 46,4kms. Quanto ao trecho 
Mandaguaçu - Castelo Branco, só 
restaurações serão entregues ainda 
esse ano;
• O medicamento Sibutramina, 
usado contra a obesidade, conti-
nuará a ser vendido no mercado 
brasileiro, diz a ANVISA ( Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária , 

com novas regras;
• Você sabia que a cada 15 segun-
dos morre uma criança de fome no 
mundo?;
• Os 260 mil candidatos que fize-
ram domingo último as provas de 
seleção  para escriturário do Banco 
do Brasil  poderão procurar o ga-
barito com as respostas no site da 
Fundação Carlos Chagas;
• A jovem americana Tiara Moni-
que Garness, 22 anos, foi presa na 
última sexta feira, 24 de maio,  em 
Myrtle Beach, no Estado da Caro-
lina do Norte (EUA), por usar um 
biquíni fio- dental na praia. Antes 
de ser presa a moça foi avisada 
duas vezes que trocasse o biquíni. 
Ela não fez e foi presa  acusada de  
exposição indecente, porque o fio-
-dental não cobria nada a bunda 
da moça. Tiara Garness pagou um  
fiança de U$ 469 dólares  (cerca de  
R$ 950 reais ) e foi liberada. Como 
ficaria a Maria Vanúbia ( paquera 
do Pescoço ) da novela Salve Jorge 
que gostava de usar fio-dental na 
laje, nessa praia americana?;
• Em São José dos Campos (SP) 
novamente aconteceu um caso de 
queimaduras de um dentista por 
ladrões. Cerca de 60% do corpo   do 
profissional está queimado e seu es-
tado é gravíssimo;
• Bebê  é encontrado com vida den-
tro de um encanamento na China;
• Aquela porcaria da caxirola de 
Carlinhos Brown, além de mastros 
de bandeiras e outros instrumen-
tos musicais foram proibidos nos 
estádios na Copa das Confedera-
ções. Brown está irritadíssimo com 
a conduta da FIFA, pois pretendia 
ficar rico com as tais caxirolas.
• Muito granizo tem caído na re-
gião: Paranavaí e Paiçandu são 

Nova Esperança conquista excelentes resultados na 
fase regional dos Jogos Escolares do Paraná 

Encerrou-se neste do-
mingo (26/05) à  Fase 
Regional dos 60º Jogos 

Escolares do Paraná (JEPs) 
– Nova Esperança. Desde o 
cerimonial de abertura, na 
segunda-feira (20/05), foram 
mais 6 dias de intensas dis-
putas. Foram  190 equipes 
participantes, representando 
55 estabelecimentos de ensi-
no de 21 cidades do  Núcleo 
Regional da Educação de Pa-
ranavaí. 

Em torno de 1.800 atle-
tas estiveram inseridos nas 
disputas, que foram realiza-
das em  5 praças esportivas 
de Nova Esperança (Ginásio 
de Esportes “O Capelão”, Gi-
násio Poliesportivo Bruno 
César Benatti, Quadra Co-
berta do Complexo Capelão, 
Ginásio de Esportes da As-
sociação Atlética Banco do 
Brasil, Ginásio de Esportes 
da Rede Sagrado de Educa-
ção e Quadra do Colégio Es-
tadual Costa Monteiro), nas 
modalidades de  atletismo, 
basquetebol, futsal, hande-
bol, voleibol,  xadrez e tênis 
de mesa.

Foram definidas 19 equi-
pes classificadas nas modali-

dades coletivas, e um grande 
número de atletas, represen-
tando as escolas, nas modali-
dades individuais. Fato mar-
cante foi a realização do futsal 
e atletismo ACD (alunos com 
deficiência), o que mostrou a 
superação destes alunos nas 
disputas e obviamente a von-
tade de participar do esporte.

De acordo com a Secre-
taria Municipal de Educação 
Aparecida Gilio Pasquini  foi  
um grande evento que pro-
vou a capacidade de organi-
zação de nosso município. 

“A administração municipal, 
esta feliz em ter cumprido 
com todas as exigências esta-
belecidas para a competição, 
pela acolhida aos atletas, pela 
dedicação de toda equipe de 
trabalho, pela excelente es-
trutura apresentada. Nossos 
agradecimentos também se 
seguem para as escolas parti-
cipantes, aos professores que 
acompanharam as equipes, e 
logicamente, aos atletas, que 
deram o brilho da disputa a 
competição”, ressaltou Cida 
Pasquini.

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

JENE’S
O coordenador geral do 

município na competição,  o 
Professor Marcio Andre Silva 
também ressaltou o sucesso 
do evento. “Estou muito sa-
tisfeito com a postura de toda 
a equipe de trabalho,  secre-
tários, coordenadores, pro-
fessores, equipe de apoio que 
mostraram sintonia durante 
esses dias de competição e a 
agilidade em resolver peque-
nos problemas que são co-
muns num evento deste por-

te. Reintero a preocupação da 
Secretaria Municipal de Edu-
cação no esporte escolar e no 
desenvolvimento global de 
nossas crianças e adolescen-
tes. Em breve estaremos lan-
çando o JENE’S  2013 (Jogos 
Escolares de Nova Esperan-
ça), e outros projetos espor-
tivos que serão implantados 
em nossas escolas” 

Na fase final - que neste 
ano acontecerá nos meses de 
julho e agosto - são mais de 
quinze modalidades em dis-
puta. Desde o ano passado, a 
fase final dos Jogos Escolares 
é realizada nos mesmos mol-
des dos Jogos Escolares da 
Juventude (antiga Olimpía-
das Escolares), que congrega, 
num primeiro momento, os 
alunos de 12 a 14 anos e, de-
pois, em outra data, os alunos 
de 15 a 17 anos. Os campeões 
desta fase disputarão a ma-
crorregional que acontecerá 
em Altonia, de 05 a 09 de ju-
nho. Participam os campeões 
pertencentes aos Núcleos Re-
gionais de Educação de Pa-
ranavaí, Cianorte, Loanda e 
Umuarama. Quem passar por 
mais esta etapa (campeões e 
vices) disputarão a finalíssi-
ma estadual que acontecerá 
em Foz do Iguaçu.

A fase regional faz parte 
da 60ª edição dos Jogos Esco-
lares do Paraná, que é realiza-

do pela Secretaria do Estado 
da Educação, organizado 
pela Secretaria do Estado do 
Esporte, conta com a parce-
ria dos Núcleos Regionais de 
Educação e Escritórios Regio-
nais do Esporte e com o apoio 
da Prefeitura Municipal.

Veja como foi o ótimo de-
sempenho de nossas equipes:

- Campeão Futsal Femini-
no A : Colégio Estadual São 
Vicente de Paula;

- Campeão Futsal Femi-
nino B : Escola Estadual do 
Campo Barão de Lucena:

- Campeão Volei Mascu-
lino A: Colégio Estadual São 
Vicente de Paula;

- Campeão Tênis de Mesa 
Masculino B: Rede Sagrado 
de Educação;

- Campeão Tênis de Mesa 
Masculino A: Rede Sagrado 
de Educação;

- Vice-campeão: Xadrez 
Masculino B: Escola Estadual 
do Campo Barão de Lucena;

- Vice-campeão: 250 mts  
atletismo Masculino A: Esco-
la Estadual do Campo Barão 
de Lucena;

- Terceiro lugar :   75 mts  
atletismo Masculino B: Esco-
la Estadual do Campo Barão 
de Lucena;

- Terceiro lugar: Futsal 
Masculino A: Colégio Esta-
dual São Vicente de Paula.

Alex Fernandes França

“Estou muito satisfeito com a postura de toda a equipe de trabalho,  secretários, 
coordenadores, professores, equipe de apoio que mostraram sintonia durante esses 
dias de competição e a agilidade em resolver pequenos problemas que são comuns 
num evento deste porte”, ressaltou o Coordenador dos Jogos, Marcio Andre Silva
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Como é bom em um dia bas-
tante quente sentar com os ami-
gos e tomar aquela cervejinha 
gelada e na balada aquele desti-
lado. O que muitos não sabem é 
que este pode ser o inicio de uma 
vida dependente de álcool.

O álcool absorvido é meta-
bolizado no fígado. O papel do 
fígado é se livrar do álcool inge-
rido. No entanto, se a ingestão 
de álcool for mais rápida do que 
o fígado consegue metabolizá-lo, 
o teor de etanol no sangue irá 
subir. Sua atuação se dá prin-
cipalmente no cérebro, onde, 
primeiramente, altera a razão. 
A seguir, a fala e a visão são afe-
tadas. Se a ingestão continuar, o 
próximo efeito é o da perda de 
coordenação motora. Finalmen-
te, o indivíduo pode perder a 
consciência. O álcool não meta-
bolizado pelo fígado é eliminado 
na urina e pelo ar expirado. Por-
tanto, se tomarmos seis latas de 
cerveja, por exemplo, nosso fíga-
do irá levar seis horas para me-
tabolizar todo o álcool presente 
em nosso corpo. Enquanto o fí-
gado metaboliza a primeira lati-
nha de cerveja, o resto do álcool 
fica circulando no sangue e into-
xicando, causando alterações e 
danos em diferentes órgãos.

O uso do álcool por longos 
períodos provoca inúmeros pro-
blemas de saúde. Um deles con-
siste na produção e na deposição 

de gordura no fígado. Em segui-
da ocorre o desenvolvimento de 
hepatite alcoólica, que é uma 
inflamação do fígado. Ambos os 
problemas regridem se o consu-
mo de álcool cessar e uma boa 
dieta alimentar for feita. No 
entanto, se o consumo persistir, 
poder-se-á desenvolver ao longo 
do tempo uma cirrose hepática, 
que consiste num acúmulo de 
proteínas fibrosas no fígado e 
que interferem em seu funcio-
namento. Como se trata de um 
órgão responsável por muitas 
reações químicas fundamentais 
à sobrevivência, a cirrose hepá-
tica pode ser fatal.

O individuo que consome 
álcool não prejudica só a si 
mesmo. O consumo de bebidas 
alcoólicas aumenta a chance de 
se envolver em acidentes de au-
tomóvel e brigas sem contar que 
se tornam pessoas impertinen-
tes e desagradáveis. Outro risco 
se relaciona ao fato de algumas 
pessoas terem propensão para 
se tornar alcoólicos, ou seja, de-
pendentes de etanol. 

Quem faz o ambiente se 
tornar legal e agradável não 
é o copo de bebida alcoólica, 
mas sim companhias boas, bom 
papo e uma boa música. Não 
seja escravo. Tenha autocontro-
le à vida tem muito mais para 
te oferecer do que apenas uma 
ressaca.

Água assusta o 
seu fígado?

Jurídico:

Es
pa

ço

Leite adulterado e o total desrespeito 
ao consumidor e à legislação

TG 05-016 encerra o Curso de Formação de Cabo

O tiro de Guerra 05-016 
de Nova Esperança 
realizou no ultimo final 

de semana um exercício no ter-
reno, denominado “Operação 
Furacão”, que marcou o encerra-
mento das atividades de instru-
ção para o Curso de Formação 
de Cabos (CFC).

O Curso teve inicio no dia 
30 de março de 2013 e ao longo 
de 8 semanas de instrução, os 
atiradores puderam aprofundar 
um pouco mais seus conheci-
mentos na área militar, que fo-
ram aplicados durante a realiza-
ção do exercício, uma operação 
de combate, que envolveu ativi-
dades de Patrulha, Transposição 
de Obstáculos, Camuflagem 
Individual, Bivaque (que é reali-

O caso de adulteração 
do leite, deflagra-
do pelo MP no Rio 

Grande do Sul demonstra 
mais que um desrespeito por 
parte dos transportadores 
de leite, mas, também, das 
empresas que envasam, dis-
tribuem e comercializam tal 
produto.

Encontrada no leite adul-
terado, a ureia não é uma 
substância facilmente identi-
ficada nos exames de controle 
de qualidade usados pela in-
dústria de laticínios. Tal afir-
mativa foi dada pela química 
Júlia Tischer, do laboratório 
da Univates, em Lajeado, onde 
foram feitas as análises que 
detectaram a fraude revelada 
pelo Ministério Público (MP).

Ainda, segundo a respon-
sável técnica pelo Laborató-
rio do Leite da universidade, 
órgão credenciado pelo Mi-
nistério da Agricultura e pela 
Secretaria Estadual da Agri-
cultura, Pecuária e Agrone-
gócio (Seapa) para análises, 
“A análise de ureia não é feita 

rotineiramente na indústria”.
Em nota, algumas empre-

sas afirmaram que o caso é 
pontual e que a investigação do 
MP está concentrada no trans-
porte entre o produtor leiteiro 
e os postos de resfriamento, 
onde o produto fica armazena-
do antes da entrada nas fábri-
cas para envasamento.

Porém, a tentativa de se 
eximir da culpa em colocar 
no mercado um produto que 
apresenta alto risco à saúde do 
consumidor vai de total encon-
tro à legislação vigente, em es-
pecial ao Código de Defesa do 
Consumidor.

Preleciona o artigo 8º do 
citado código que “os produ-
tos e serviços colocados no 
mercado de consumo não 
acarretarão riscos à saúde ou 
segurança dos consumidores”. 
No mesmo sentido, o artigo 10 
salienta a responsabilidade do 
fornecedor que coloca no mer-
cado produto que deveria ter 
conhecimento sobre sua peri-
culosidade ao consumidor, nos 
seguintes termos:

Art. 10. O fornecedor não 
poderá colocar no mercado de 
consumo produto ou serviço 
que sabe ou deveria saber apre-
sentar alto grau de nocividade 
ou periculosidade à saúde ou 
segurança.

Não obstante, o mesmo ar-
tigo exige que “o fornecedor de 
produtos e serviços que, poste-
riormente à sua introdução no 
mercado de consumo, tiver co-
nhecimento da periculosidade 
que apresentem, deverá co-
municar o fato imediatamente 
às autoridades competentes e 

aos consumidores, mediante 
anúncios publicitários”.

Ainda, o segundo parágra-
fo desse artigo demanda que 
os anúncio publicitários desti-
nados à comunicação do fato 
aos consumidores deverão ser 
“veiculados na imprensa, rá-
dio e televisão, às expensas do 
fornecedor do produto ou ser-
viço”.

O códice de amparo ao 
consumidor também relacio-
na o rol de responsáveis pela 
reparação dos danos causados 
ao consumidor, independente-
mente da culpa por este dano, 
em seu artigo 12, que diz:

Art. 12. O fabricante, o pro-
dutor, o construtor, nacional 
ou estrangeiro, e o importador 
respondem, independentemen-
te da existência de culpa, pela 
reparação dos danos causados 
aos consumidores por defeitos 
decorrentes de projeto, fabri-
cação, construção, montagem, 
fórmulas, manipulação, apre-
sentação ou acondicionamento 
de seus produtos, bem como por 
informações insuficientes ou 
inadequadas sobre sua utiliza-
ção e riscos.

E vai além, estipulando que 
“o produto é defeituoso quan-
do não oferece a segurança que 
dele legitimamente se espera”.

As empresas de envasa-
mento do leite estão na cadeia 
de responsáveis pela inserção 
do produto no mercado a que 
se refere o artigo 12 da citada 
lei e, assim sendo, deveriam 
anunciar nos meios exigidos 
por ela, qual sejam, imprensa, 
rádio e televisão, acerca da pe-
riculosidade do fato.

Não obstante a responsabi-
lidade civil que aponta o CDC, 
o Código Penal brasileiros pre-
vê punição a quem falsificar, 
corromper, adulterar ou alterar 
substâncias ou produtos ali-
mentícios.

O parágrafo 1-A do artigo 
272 do Código Penal estende 
a pena a quem fabrica, expõe 
à venda, vende, importa, tem 
depósito para vender ou, de 
qualquer forma, distribui ou 
entrega a consumo a substân-
cia alimentícia ou o produto 
falsificado, corrompido ou 
adulterado.  A legislação ainda 
especifica as formas dolosa (in-
tencional) ou culposa (devido 
à negligência, imperícia ou im-
prudência).

Sendo assim, quem indus-
trializa alimentos, como no 
caso do leite, deve exercer cau-
teloso controle de qualidade e 
não pode se eximir da culpa 
pela simples alegação de se 
tratar de uma fraude em uma 
etapa anterior da produção. 
Todo industrial tem responsa-
bilidade sobre o produto que 
está recebendo, envasando e 
enviando para uma próxima 
etapa da comercialização.

O bem protegido pela lei 
nesse caso é a saúde pública, 
logo não é preciso determinar 
quem são as vítimas, pois in-
certas, abrangendo todos nós. 
A legislação brasileira resguar-
da suficientemente nossos di-
reitos e prevê punição a quem 
os viola. O que se precisa é de 
aplicação justa do disposto nas 
leis e fiscalização ostensiva, 
pois negligenciar também é 
crime.

zação de um abrigo improvisado 
para passar a noite) e Orientação 
em Campanha.

 O Sargento Santos Silva, co-
mandante do Tiro de Guerra,  
ressaltou a importância do exer-
cício para a formação do caráter 
e do perfil do combatente, onde 
estes puderam superar suas limi-
tações, demostrar o espirito de 
corpo, camaradagem, coragem 
e resistência, atributos essenciais 
para formação do militar. 

A Operação teve início no 
Tiro de Guerra, com o planeja-
mento logístico e operacional  
continuando com uma marcha 
de 8 km até o local onde foi rea-
lizada toda as atividades até a 
madrugada de domingo (26). A 
simulação foi totalmente execu-

tada dentro da propriedade do 
Dr. Edson Olivatti, Advogado e 
Presidente da OAB/NE, que gen-
tilmente, cedeu suas instalações 
e propiciou que o exercício fosse 
desenvolvido em uma belíssima 
área verde.

Concluíram o Curso os se-
guinte atiradores: ADSON LUIZ 
SOARES PEIXOTO, BRUNO 
WILLIAN DA SILVA,  GILEA-
DE DA COSTA DA SILVA, JE-
FERSON APARECIDO CAR-
DOZO, MARCOS ANTONIO 
TRAJANO VITORIA e WIGOR 
TRAJANO ALBUQUERQUE, 
onde no retorno ao tiro de Guer-
ra foram recepcionados com 
um café da manha especial na 
companhia dos seus familiares e 
amigos.

Nova Esperança - Programa 
Nacional de Moradias Rurais

Aconteceu na última 
sexta-feira, na sala 
de reuniões da Se-

cretaria de Assistência Social, 
o encontro de pretendentes 
do programa nacional de 
moradias rurais, 20 casas es-

tão aprovadas e mais 20 em 
processo para documentação. 
O programa é uma parceria 
entre o Governo do Estado 
do Paraná, Cohapar, Prefei-
tura Municipal de Nova Es-
perança, Emater, Secretaria 

Municipal da Agricultura e 
Secretaria Municipal da As-
sistencia Social. A reunião 
foi comandada pelos técnicos 
da emater e da Cohapar, jun-
to com os futuros moradores 
das moradias rurais.

1ª Copa Amidos Pasquini  de 
Futsal começa na segunda-feira

Terá inicio, na próxima 
segunda-feira, 03 de ju-
nho em Nova Esperança, 

a 1ª Copa Amidos Pasquini de 
Futsal nas categorias veterano e 
livre. Os jogos acontecerão no 

Ginásio Poliesportivo (ao lado 
do Estádio Municipal). Compa-
reça. A entrada é franca. 

Rafael de Magalhães Bandeira
Advogado atuante em Direito 

Civil e Previdenciário
OAB/RS 87562
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Ginásio Poliesportivo (ao lado 
do Estádio Municipal). Compa-
reça. A entrada é franca. 

CASA DO FUNDO
R$250,00 - (44)98685200
PARANACITY-PR

RESIDÊNCIA MOBILIADA, 03 
DORMITÓRIOS(SENDO 01 SUITE), 01 
BWC SOCIAL, SALA 02 AMBIENTES, 
COZINHA,LAVANDERIA COBERTA, 
DESPENSA, GARAGEM COBERTA, EM 
EXCELENTE LOCALIZAÇÃO
RUA JOSÉ XAVIER,41 PRÓXIMO A ESCO-
LA SABIDINHO - R$780,00 - (44)98685200

SALA COMERCIAL COM 
APROX.150M²,01 BWC E ESCRITÓRIO, 
EXCELENTE LOCALIZAÇÃO, AVENDIA 
BRASIL,1820 - R$800,00 - PARANACITY-
-PR - (44)98685200

RESIDÊNCIA COM 02 DORMITÓRIOS, 
SALA, COZINHA, COPA, GARAGEM 
COBERTA - RUA FERNÃO DIAS,612
R$400,00 - (44)98685200

RESIDÊNCIA EM MADEIRA COM 02 
DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, BWC 
SOCIAL, DESPENSA
RUA GEN. CIRO CARDOSO, 346
R$450,00 - (44)98685200

APARTAMENTO COM 03 DORMITÓRIOS, 
SALA, COZINHA,BWC SOCIAL, LAVAN-
DERIA, GARAGEM COBERTA
EXCELENTE LOCALIZAÇÃO
EDIFÍCIO CAICÓ - R$550,00 - 
(44)98685200

APARTAMENTO COM 03 DORMITÓRIOS 
(SENDO 01 SUÍTE), SALA AMPLA, BWC 
SOCIAL, COZINHA, PISCINA, SAUNA, 
SALÃO DE FESTAS - PRAÇA TIRADEN-
TES, 251 - (44)98685200 - R$1.000,00

RESIDÊNCIA COM 03 DORMITÓRIOS, 
02 SALAS AMPLAS, COZINHA, BWC 
SOCIAL, GARAGEM COBERTA
RUA LORD LOVAT - EDIFÍCIO CAICÓ
R$600,00 - (44)98685200

KITNET COM 01 DORMITÓRIO, SALA, 
COZINHA, LAVANDERIA, GARAGEM CO-
BERTA - EXCELENTE LOCALIZAÇÃO
AVENIDA 14 DE DEZEMBRO,789 - CEN-
TRO - R$475,00 (INCLUSO ÁGUA, GÁS E 
CONDOMÍNIO) - (44)98685200

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

RESIDÊNCIA COM 02 DORMITÓRIOS 
(SENDO 01 SUÍTE), SALA, BWC SOCIAL, 
COZINHA, LAVANDERIA COBERTA, 
GARAGEM COBERTA - CONDOMÍNIO 
AMOREIRA - RUA INÊS, 364 - R$600,00
(44)98685200

CASA C/ SUITE MAIS DOIS QUARTOS                       
COZINHA PLANEJADA SALA BWC SO-
CIAL, DESPENSA
PEQUENO QUINTAL R$ 600,00 - 9988-
2677

CASA EM CONDOMÍNIO FECHADO
03 DORMITÓRIOS, SALA, COPA COZI-
NHA, BWC SOCIAL, LAVANDERIA CO-
BERTA, 01 VAGA NA GARAGEM, SALÃO 
DE FESTAS - RUA INÊS, 364 - CONDOMÍ-
NIO AMOREIRA
R$135.000.00 - (44)98685200

CONDOMÍNIO MIRANTE DO RIO 
PARANÁ-PORTO RICO
DETALHES DO EMPREENDIMENTO:
- Portaria
- Rampa naútica exclusiva
- Espaço Gourmet com churrasqueira
- Quadra de Tênis
- Academia Terceira Idade
- Estacionamento rotativo para barcos e 
carretas
- Praça central
- Quadra poliesportiva

Lotes a partir de 450 m² financiados em até 
120 meses com lavratura de escritura imediata.
A PARTIR DE R$65.000.00
(44)98685200

LOTEAMENTO JARDIM PARAÍSO
O loteamento JARDIM PARAÍSO, localiza-
-se no perímetro urbano, a 800 metros da 
FANP - Faculdade do Noroeste Paranaense, 
na saída para Uniflor, próximo ao Conj. Novo 
Horizonte e Clube Campestre, no munícipio 
de Nova Esperança.
Possui 417 lotes de 202 a 518 m².
Excelente localização, sendo a tendência de 
crescimento da cidade nesta região.

INFRAESTRUTURA
A infraestrutura já esta incluída no preço:

- Asfalto e Meio Fio;
- Galerias de águas pluviais;
- Luz e Energia;
- Rede de água;
- Arborização;
- Lotes demarcados;
- Rede de Esgoto.

Parcelamento em até 156 meses.
Parcelas a partir de R$ 358,34 mensais
(44)98685200

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

RESIDÊNCIA EM ALVENARIA COM 03 
DORMITORIOS, 02 BWC SOCIAL, SALA, 
COZINHA AMPLA, GARAGEM COBERTA
RUA GEN. EUCLIDES BUENO, 1002
R$150.000,00 - (44)98685200

CASA NOVA EM ALVENARIA R. PADRE 
MANOEL DE NOBREGA, Nº451.COM 2 
QUARTOS, SALA, COZINHA, BWC, ÁREA 
DE SERVIÇO, GARAGEM,EDÍCULA COM 
DESPENSA.100M² DE CONSTRUÇÃO. VA-
LOR R$155.000,00 - 3252-0012 - 9972-2438.

TERRENO COM 933M² CENTRO - 9972-
2438

CHÁCARA COM 5.200 m² NO CONDOMÍ-
NIO PORTAL DO SOL, DE ESQUINA, COM 
ENTRADA E CERCA NOVA . 9988-2677

TERRENO CONJ. RESIDENCIAL SALVA-
TERRA LOTE 03 QUADRA 07, COM 309,99 
M² .R$25.000,00 - 9972-2438

VENDE-SE LOJA DE COLCHÕES 
CENTRO DE NOVA ESPERANÇA - LOTE 
03 - FRANQUIA, ESTOQUE CONSIGNA-
DO, ESTUDA-SE PARCELAMENTO - R$ 
38.000,00 - 9972-2438

CHÁCARA COM 31.131,85 m², ATRÁS DA 
COCAMAR, R$7,00 O M² - 9972-2438

CHÁCARA FRENTE PARA A RODOVIA, 
IDEAL PARA INDÚSTRIA COM 30.000M² - 
R$12,00 O M² -9972-2438

CASA NO CIDADE ALTA RUA ALAGOAS , 
56 - R$ 70.000,00 – 9972-2438

SOBRADO COMERCIAL- CONSTRU-
ÇÃO COM 200 M². PARTE SUPERIOR  C/ 
SUITE + 2 QUARTOS/ SALA/ COZINHA/ 
ÁREA/DESPENSA / SALÃO COMERCIAL 
TERREO C/ GARAGEM E QUINTAL NOS 
FUNDOS 3252-0012 - 9972-2438
RESIDÊNCIA COM 01 DORMITÓRIO, 

SALA, COZINHA, BWC
RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 780 

Anuncie aqui! |44| 3252-3908 | contato@jornalnoroeste.com

ClassiNoroeste
O Classificado do Jornal Noroeste

IMÓVEIS
VENDE
Terreno com 600m2 no 

Distrito de Barão de Lucena 
R$40.000,00 - 9917-8239

Casa  de 1 quarto, sala, cozinha 
(aumentada), banheiro e 

edícula. Terreno de 10 m x 
21m,  no Jardim Ouro Branco 

na Rua Aurélio Ferrarin , 
próximo ao Supermercado 

Borejo em Nova Esperança - PR 
Escritura registrada no Cartório 

de Registro de imóveis.
Valor: R$ 70.000,00

 
Contato com : Marcio
cel: 9996 - 5596 (TIM)
       9127 - 0385 (VIVO)
Res : (44) 3045 - 1378

YB - 50cc - 1974 - VERMELHA - 
R$2.000,00 - 9996-8776 - 

FALAR COM JUAREZ

VEÍCULOS

Vectra expression - Branco - 
2008/2008 - Automático, Aro 16, 
Completo, Airbag Duplo, Placa A - 

56.000 Km Rodado. 9926-4356

CORSA 97 - MODELO SUPER, 2 
PORTAS, COR: CINZA, IMPECÁVEL.

(44)-9948-4994

PALIO 98 - 1.0 - PARTICULAR - 
CINZA, 2 PORTAS - 9865-0302

Gol 97/98 MI Cinza - 
R$10.000,00
9917-8239

CASA CONDOMINIO AMOREIRAS
3 quartos, sala, cozinha, banheiro, lavanderia, 
garagem. R$140.000,00, aceita proposta. Fone 
3252-1748

CASA JARDIM SANTO ANTONIO
3 quartos (sendo 1 suite), 1 sala, 1 cozinha, 
1 banheiro, area total 168m2, contrução de 
99m2. Fone 3252-1748

CASA CENTRO
R. Mascarenhas de Moraes, 380, 3 quartos 
(sendo 1 suite), copa e cozinha, sala, banheiro, 
com area total de 269,50m2 e 107,10m2 de 
construção. Fone 3252-1748

CASA CENTRO
R. General Euclides Bueno, 874, 3 quartos 
(sendo 1 suite), 2 salas, cozinha, banheiro, 
garagem ampla, dispensa. Fone 3252-1748

TERRENO COM APROXIMADAMENTE 
345m2 - ÓTIMA LOCALIZAÇÃO,COM 
CASA DE MADEIRA - AVENIDA ROCHA 
POMBO,809 - R$130.000.00 - (44)98685200

TERRENO COM APROX. 600M²
EXCELENTE LOCALIZAÇÃO, PRÓXIMO 
A UNIPAR - RUA BARÃO DO CERRO 
AZUL – PARANAVAÍ- PR
R$200.000.00 - (44)98685200

RESIDÊNCIA COM 02 DORMITÓRIOS, 
SALA, COZINHA, BWC SOCIAL, GARA-
GEM - RUA MARANHÃO, 321-CIDADE 
ALTA- NOVA ESPERANÇA-PR
R$50.000.00 - (44)98685200

RESIDÊNCIA COM 02 DORMITÓRIOS, 
SALA, COZINHA, BWC SOCIAL, GARA-
GEM  - AVENIDA EIDI - PARANACITY-PR
R$45.000.00 - (44)98685200

RESIDÊNCIA EM ALVENARIA COM 
APROX. 100² - RUA AZALÉIA - CONJUN-
TO VALE DO SOL - Preço: R$ 50.000.00
(44)98685200

APARTAMENTO COM 03 DORMITÓ-
RIOS, SALA, COPA, COZINHA, BWC 
SOCIAL, LAVANDERIA COBERTA, 01 
VAGA COBERTA NA GARAGEM - RUA 
FLAMENGO, 55
RESIDENCIAL PARÁ APTO 102,TÉRREO
Preço: R$ 135.000.00 - (44)98685200

CHÁCARA DE LAZER RECANTO VERDE- 
AREA DE 3.900M²
ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉ-
TRICA, ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
DE POÇO ARTESIANO, CAIXA D´ÁGUA 
COM 50.000 LITROS PARA O CONDOMÍ-
NIO, RUA PRINCIPAL COM CASCALHO, 
ARBORIZAÇÃO NA RUA, PORTAL DE 
ENTRADA, CHÁCARAS COM MATRÍCU-
LAS INDIVIDUALIZADAS
A PARTIR DE R$75.000.00 - (44)98685200

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

USINA SANTA TEREZINHA CONTRATA

AGÊNCIA DO 
TRABALHADOR

NOVA ESPERANÇA-PR

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA 
- Vaga para homens, acima de 18 anos, para 
trabalhar em Mandaguaçu.

AJUDANTE DE PADEIRO - Vaga para 
ambos os sexos, com experiência, para 
trabalhar em uma padaria de Paranavaí.

AJUDANTE DE SOLDADOR - Vaga 
para homens, acima de 18 anos, com 
experiência.

AJUDANTE GERAL - Vaga para homens 
acima de 18 anos, para trabalhar no preparo 
de ração.

ATENDENTE DE TELEMARKETING 
- Vaga para mulheres, com experiência em 
cobrança.

AUXILIAR DE CONTABILIDADE - 
Vaga para ambos os sexos, com experiência.

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO  - 
Vaga para ambos os sexos, com experiência.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Vaga para 
homens acima de 18 anos. 

AUXILIAR DE PADEIRO - Vaga para 
homens acima de 20 anos, com experiência.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Vaga 
para ambos os sexos, para trabalhar no 
Frango Canção de Paranavaí.  Interessados 
comparecer dia 04/06 às 14h30 na Ag. do 
Trabalhador.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Vaga para 
ambos os sexos para trabalhar em Abate-
douro de Aves de Maringá. Interessados 
comparecer dia 05/06 às 14h30 na Ag. do 
Trabalhador.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Vaga para 
homens, acima de 18 anos, para trabalhar 
em Mandaguaçu.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Vaga para 
homens, de 20 a 40 anos.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Vaga para 
homens acima de 18 anos.

CAIXA - Vaga para mulheres, acima de 18 
anos, com conhecimento de informática e 2º 
grau completo.

COSTUREIRA GERAL - Vaga para 
mulheres, com experiência.

COSTUREIRA DE MAQUINA RETA - 
Vaga para mulheres, com experiência.

ELETRICISTA DE AUTOS - Vaga para 
homens, acima de 20 anos, com experiên-
cia.

EMPACOTADOR - Vaga para homens 
acima de 17 anos.

ESTETICISTA - Vaga para mulheres, com 
Ensino Superior.

FUNILEIRO E PINTOR - Vaga para ho-
mens, acima de 18 anos, com experiência. 

GERENTE COMERCIAL - Vaga para 
mulheres, de 18 a 60 anos, com disponibili-
dade para morar fora.

GERENTE DE PRODUÇÃO - Vaga para 
homens, acima de 23 anos, com 2º grau 
completo e conhecimento de informática, 
para trabalhar no período noturno.

MANICURE - Vaga para mulheres, com 
experiência.

MARCENEIRO - Vaga para homens, com 
experiência.

MECÂNICO DE MOTO - Vaga para 
homens, acima de 18 anos, com experiência 
e habilitação A.

MOTORISTA AUXILIAR - Vaga para 
ambos os sexos, acima de 20 anos, com 
experiência e carteira C.

MOTORISTA ENTREGADOR - Vaga para 
homens, acima de 18 anos, com carteira A, 
para trabalhar entregando lanches.

MOTORISTA ENTREGADOR - Vaga para 
homens, acima de 18 anos, com carteira A.

OPERADOR DE RETRO ESCAVADEI-
RA - Vaga para homens, com experiência, 
com disponibilidade de trabalhar na região. 
(ficar em alojamento da empresa)

PEDREIRO - Vaga para homens, acima de 
18 anos, com experiência, para trabalhar em 
Paraíso do Norte.

PROMOTORA DE VENDAS - Vaga para 
mulheres, acima de 18 anos, com disponibili-
dade para viagens.

PROMOTORA DE VENDAS - Vaga para 
mulheres, de 18 a 40 anos, com conhecimen-
to de informática.

RECEPCIONISTA/ SECRETÁRIA - Vaga 
para mulheres acima de 20 anos, com expe-
riência e informática.

SECRETÁRIA - Vaga para mulheres 
acima de 18 anos, com conhecimento de 
informática.

SERRALHEIRO - Vaga para homens, com 
experiência.

TÉCNICO DE SUPORTE EXTERNO 
- Vaga para homens, sem medo de altura, car-
teira AB e com conhecimento de informática.

TÉCNICO DE SUPORTE INTERNO - 
Vaga para mulheres, com conhecimento de 
informática.

TRABALHADOR RURAL - Vaga para 
3 famílias de 3 a 4 pessoas adultas, para 
trabalhar como catador de ovos e morar 
na granja. A empresa oferece cesta básica, 
almoço e roupas.

TRABALHADOR RURAL - Vaga para 1 
família de 3 a 4 pessoas adultas, para traba-
lhar como catador de ovos e morar na granja 
em Pitangueiras. 

VENDEDOR - Vaga para ambos os sexos, 
acima de 20 anos, com experiência e 2° grau 
completo.

VENDEDOR E INSTALADOR DE 
BATERIAS - Vaga para homens, de 20 a 40 
anos, com experiência em vendas, habilitação 
A.

VENDEDOR EXTERNO - Vaga para ho-
mens acima de 18 anos, com experiência, 
carro próprio e disponibilidade de viagens.

VENDEDOR EXTERNO - Vaga para am-
bos os sexos, acima de 18 anos, com moto 
própria, 2º grau completo e disponibilidade 
de viagens.

VENDEDORA - Vaga para mulheres, aci-
ma de 18 anos, com experiência em caixa e 
crediário, 2º grau completo.

VENDEDORA - Vaga para mulheres, 
acima de 25 anos, com experiência e 2º 
grau completo.

VENDEDORA EXTERNA - Vaga para 
mulheres, acima de 25 anos, com experiên-
cia, carro próprio e disponibilidade para 
viagens.

Vagas para ambos os sexos, para OVER-
LOKISTA, RETISTA, GALONEIRA, 
ESTAMPADOR, AUXILIAR DE 
ESTAMPARIA, ENCARREGADO DE 
EXPEDIÇÃO, AUXILIAR DE CORTE, 
OPERADOR DE MÁQUINA DE BOR-
DADO e VENDEDOR EXTERNO, todos 
com experiência para trabalhar em fábrica 
de confecções.

Vagas para homens, para MECÂNICO e 
ALINHADOR, com experiência.

Vaga para homens, acima de 18 anos com 
experiência, para TECNICO DE SEGU-
RANÇA, ENCANADOR, CALDEIRO e 
OPERADOR DE GUINDASTES.

Vaga para homens para MOTORISTA 
CNH C/D/E, ENGENHEIRO AGRONO-
MO, TECNICO DE SEGURANÇA NO 
TRABALHO, AUXILIAR ADMINIS-
TRATIVO, TÉCNICO AGRÍCOLA, 
SOLDADOR DE VEÍCULOS, LUBRI-
FICADOR, ELETRICISTA INDUS-
TRIAL, para trabalhar na USINA SANTA 
TERESINHA de Iguatemi. Interessados 
comparecer na Agência para preenchimento 
da ficha de inscrição.

Vaga para homens, para PINTOR, SOL-
DADOR, MAÇARIQUEIRO, AUXI-
LIAR DE PRODUÇÃO, MOTORISTA 
para trabalhar na empresa PASSAFARO.    
Interessados comparecer na Agência para 
preenchimento da ficha de inscrição.
agas para homens, para AUXILIAR DE 
EMPACOTAMENTO e AUXILIAR DE 
PRODUÇÃO, para trabalhar na USINA 
ALTO ALEGRE de Colorado, com direito 
a Transporte e Cesta básica. Interessados 
comparecer na Agência para preenchimento 
da ficha.

Vagas para AJUDANTE DE PESQUISA 
AGRICOLA e AUXILIAR DE LABO-
RATÓRIO, para Safra 2013/2014 na em-
presa RURÍCULA.  Os interessados devem 
comparecer na Agência para preenchimento 
da ficha de inscrição.

Vaga para ambos os sexos para AÇOU-
GUEIRO, AUXILIAR DE AÇOUGUEI-
RO.

Vaga para mulheres, acima de 18 anos, para 
OPERADORA DE CAIXA, AUXILIAR 
DE FRIOS, ZELADORA.

Usina Santa Terezinha de 
Paranacity está contratando 
Técnico de Enfermagem do 

Trabalho. As inscrições pode-
rão ser realizadas de 03 a 07  
de Junho de 2013 na Canapar 

em Paranacity. Para maiores 
informações ligue (44) 3463-
8300 – ramal 8302.

Floraí ganha Clínica de Raio-X e Ultrassom
Na tarde de sexta-fei-

ra, 24 de maio, o pre-
feito de Floraí Fausto 

Herradon em parceria com o 
empresário José Carlos Par-
dim e o médico radiologista 
dr. Hugo, inauguraram a Clí-
nica Foco Imagem, raios-X e 
ultrassom, o que além de pro-
porcionar 5 empregos diretos 

ALUGA

para a comunidade, estará 
oferecendo um atendimento 
24 horas e também aos finais 
de semana, serviços de raio-x 
e radiografia de todas as partes 
do corpo. Segundo o prefeito 
Fausto” estamos aqui neste 
momento, cumprindo mais 
uma promessa de campanha, 
em apenas 4 meses de admi-

nistração, é um grande avanço 
para nossa cidade que estará 
atraindo também pacientes de 
Pres. Castelo Branco, São Car-
los do Ivaí e São Jorge do Ivaí, 
que ficam próximas a Floraí 

evitando deslocamento para 
centros maiores “, ressaltou 
o prefeito. Para o empresário 
José Carlos Pardim, este in-
vestimento de aproximada-
mente 150 mil reais em Floraí, 

traduz a nossa confiança no 
futuro deste município, esta-
remos oferecendo qualidade 
nesta parceria de serviços que 
serão oferecidos à população” 
afirmou Gardim. 

Fotos: Osvaldo Vidual
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SEPARADOS PELA MÚSICA E PELO FUTEBOL

Castanha (da dupla com Caju) Roberto Carlos (ex 
jogador de futebol) 

+ =
João Ricardo “Catatau” – 

Motorista da MRG

SEPARADOS NA
MATERNIDADE

Dr. Alfredo Bordim - 
Ortodontista

Tenente Nicolaio – ex 
Comandante do Tiro de 

Guerra de Nova Esperança

Drª Adriana Miqueleto 
Santoro – Cirurgiã Dentista

Daniela Zeponi Garcia 
Reis – Psicóloga do 
Tribunal de Justiça

Saulo Perez Fernandes 
França – Estudante da Escola 

Sabidinho Supremus

Gabriel Urbano Alberton 
“Bibico” – Estudante do 

Colégio Coração de Jesus

CARICATURAS DA SEMANA
POR: PAULO NUNES

Carlinhos - Árabi’s 
Esfiharia

Claudemir Moreira de 
Souza - (Kal) - Vereador 

em Atalaia

PARA MEDITAR

O martelo da culpa é 
cruel. Crucifica você 
no madeiro de sua 

própria história. Os pregos 
das lembranças paralisam 
sua vida. As pessoas passam e 
você fica imobilizado. Como 
se a derrota fosse a autopuni-
ção que “merece”.

  Quando a culpa não o 
perturba pode ser mais peri-
goso. O cinismo é fatal. É o 
abismo sem fundo de onde 
não existe retorno. É o ponto 
final de qualquer história.

 O Salmo 85 é a visão do 
salmista da maneira como 
Deus lida com o problema 
da culpa do ser humano. Este 
salmo fala do Calvário. Ali, 
numa inglória cruz, encon-
traram-se a graça e a verdade 
e se beijaram a justiça e a paz.

  Ao andar nos seus pró-
prios caminhos, a criatura 
escolheu voluntariamente o 
caminho da morte. Não ha-
via esperança na sua triste 
existência. O princípio uni-
versal da justiça estabelecia 
a conseqüência natural de 
sua escolha: morte. Esta é 
uma verdade inquestionável. 
Não é castigo divino. É fato. 
Realidade lógica. A criatura 
rebelde tinha perdido o direi-
to à vida. Era justo. A justiça 
e a verdade estão unidas em 
seu veredicto: morte. Mas no 
Calvário a justiça não se en-

contra com a verdade, mas 
com a graça. O que é graça? 
É uma dádiva. Você não me-
rece. Ninguém merece. A jus-
tiça demanda que o homem 
morra. Mas quem morre é 
Jesus e, pela graça, outorga a 
salvação ao homem.

  A verdade é que a cria-
tura pecou e merece morrer. 
Na cruz, essa verdade se beija 
com a paz. O homem aceita o 
perdão divino. E, embora seja 
verdade que ele pecou, ex-
perimenta paz porque Jesus 
morreu no seu lugar. Sua cul-
pa foi expiada. O preço de sua 
rebeldia foi pago, seu pecado 
foi perdoado. Não pretenda 
entender. Apenas aceite.

  Não mais noites de in-
sônia. Não mais culpa, nem 
desespero, nem vontade de 
morrer. Um novo dia ama-
nhece na sua vida. O Senhor 
lhe entrega uma página em 
branco para escrever uma 
nova história.

 Parta hoje para uma nova 
experiência. Quando o mar-
telo da culpa bater no seu co-
ração, quando a consciência 
gritar: “culpado”, e a história 
dos seus erros o atormentar, 
olhe para a cruz do Calvário, 
onde “encontraram-se a gra-
ça e a verdade, a justiça e a 
paz se beijaram”.

  
Alejandro Bullón

Encontraram-se a graça e a verdade, a 
justiça e a paz se beijaram.

Sal. 85:10.

Dez dicas para pescar dourado 
Atire a primeira pedra o pescador que nunca se emocionou ou vibrou quando fisgou um dourado! O 
“rei do rio” encanta e leva o sujeito à loucura de viajar milhares de quilômetros, de encarar estrada, 

aeroporto, ou rodoviária e até se meter no meio do matagal, com onças e sucuris, somente para encará-lo.

Exagero ou não, fato é que 
o dourado exige técnica e co-
nhecimento do pescador. E, 
além disso, um equipamento 
adequado para o lugar onde 
estiver pescando, porque o da-
nado pode escapar no pulo, na 
corrida, ou até “roubar” a isca 
sem dó.

Pensando nisso, e, em espe-
cial naqueles que ainda tem dú-
vidas básicas sobre a pesca da 
espécie, a Pesca & Companhia 
foi atrás de um especialista.

Rodrigo Amaral, de São 
José do Rio Preto (SP), pesca 
praticamente todo final de se-
mana no Rio Grande, na divisa 
entre São Paulo e Minas Ge-
rais, e nos conta, com base em 
sua experiência, em dez dicas, 
como ter sucesso na busca ao 
tesouro: o Salminus maxillosus 
– dourado!
Dezena dourada para pesca 
com iscas naturais:

1 -  Os melhores horários 
para a pesca do dourado são 
no começo da manhã e no fim 
de tarde, podendo ser pescado 
também durante à noite.

2 - As iscas que dão melho-
res resultados são: tuvira, piau e 
enguia. Verifique os tamanhos 
mínimos para poder empregá-
-los dependendo do Estado.

3 –  Na pesca embarcada, 
em locais onde a profundida-
de é grande, dê preferência por 
pescar apoitado (fundeado/an-
corado), pois assim você fará 
sua isca chegar a lugares onde 
o pescador que estiver rodando 
não conseguirá.

4 – Uma dica fundamental 
para pesca de dourado desem-
barcado ou embarcado apoita-
do é que a linha tem que per-
manecer sempre bamba, com 
a tradicional barriga, fazendo 
a isca descer o rio de maneira 
natural. Para isso acontecer o 
pescador terá que arremessar 
rio acima e ir soltando a linha 
rapidamente.

5 -  A isca jamais poderá 

ficar girando com a pressão da 
água. Para que isso não ocorra 
o pescador deverá iscar a tuvi-
ra passando pela boca e saindo 
logo atrás de sua cabeça e em 
seguida amarrá-la à anilha do 
cabo de aço. Já o piau deverá ser 
iscado pelo focinho e a enguia 
pelas costa.

6 - O anzol que eu indico é 
o circle hook da Owner 5179 
ou Mustad 39951BLN. São três 
motivos para isso: – maior efi-
ciência na captura – não neces-
sita fisgar, e assim o pescador 
poderá utilizar um equipamen-
to leve – não machuca o peixe, 
pois o anzol não fura a boca do 
dourado somente encaixa nela.

7 – Equipamento poderá ser 
constituído de linha multifila-
mento entre 0,23 mm até 0,30 
mm, com anzol circle hook 7/0 
ou 8/0 e vara entre 30 a 40 lb.

8 -  Os principais pontos 
para se encontrar os dourados 
são as entradas e as saídas de 
corredeiras, bocas de lagos e 
rios e os paredões, ou seja, a di-
visão entre o fundo e o raso.

9 –  A utilização do chum-
bo será necessário somente em 
locais de grande profundidade, 
devendo ser evitado ao máxi-
mo, pois tira a naturalidade da 

PM cumpre 02 
mandados de prisão 
em Nova Esperança

Policiais Militares da 3ª 
Companhia do 8º Ba-
talhão realizaram na 

segunda-feira (27) a prisão de 
2 (dois) homens que estavam 
sendo procurados pela justiça.

Por volta das 14h20min, 
a PM recebeu via Central de 
Operações (COPOM) denun-
cia anônima de que um homem 
que estava no fórum de Nova 
Esperança e que o mesmo ti-
nha um mandado de prisão, em 
aberto, expedido pela justiça do 
Estado do Mato Grosso. Diante 
das informações e de caracterís-
ticas, os PMs deslocaram até o 
prédio do fórum e localizaram 
o mesmo sendo um homem de 
23 anos de idade e que ao che-
car seus dados junto ao sistema 
integrado de investigação, veri-
ficou-se que o mesmo possuía 
um mandado de prisão expedi-
do pela vara criminal da comar-
ca de São Gabriel do Oeste, MS.

Diante de tal situação o indi-
viduo recebeu voz de prisão e foi 
encaminhado para a 25ª DRP de 
Nova Esperança, para medidas 
legais cabíveis.

Em outra ação, por volta das 
19h00min, policiais militares 
realizavam rondas por bairros 
da cidade e no deslocamento 
pela rodovia Julio Zacharias, 
próximo ao conjunto Nova Es-
perança, avistaram um indi-
viduo ás margens da referida 
rodovia e logo o reconheceram 
e realizaram a abordagem do 
mesmo, pois contra ele havia 
um mandado de prisão expe-
dido pela comarca de Nova Es-
perança, pelo art. 150 (Violação 
de Domicilio) do Código Penal 
Brasileiro.

Por esta razão, o homem de 
25 anos, recebeu voz de prisão e 
foi encaminhado e entregue na  
Delegacia de Nova Esperança, 
para medidas legais cabíveis.

isca e com isso inibe o ataque do 
dourado.

10 – De preferência ao cabo 

de aço flexível, com 30 cm de 
comprimento e 40 lb de resis-
tência.
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PUBLICIDADE LEGAL
ATAS, AVISOS, BALANÇOS, EDITAIS, LEILÕES
E OUTRAS PUBLICAÇÕES DE ORDEM LEGAL

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA 
QUIMISA S/A torna público que recebeu do IAP, a Licença Prévia, com 
validade até a data de 22/05/2014 para COMÉRCIO ATACADISTA DE 
PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS (ARMAZENAMENTO, 
FRACIONAMENTO E TRANSPORTE) a ser implantada na Rodovia BR 376, 
KM 130, LOTE nº 169/141-B, ZONA RURAL, NOVA ESPERANÇA/PR – 
GLEBA DO PATRIMÔNIO NOVA ESPERANÇA. 
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Cientistas descobrem que vírus da 
gripe H7N9 é resistente ao Tamiflu

Cientistas da China e de 
Hong Kong descobriram 
que o novo vírus da gripe 

H7N9, que provocou 37 mortes 
em cidades chinesas, é resisten-
te ao medicamento Tamiflu. A 
constatação preocupa os cientis-
tas. Paralelamente, as autoridades 
chinesas confirmaram mais um 
caso de infecção pelo novo vírus 
- o primeiro no intervalo de duas 
semanas em toda a China, elevan-
do para 132 o número de casos. A 
idade média dos infectados pelo 

vírus é 61 anos.
O tratamento com o antigripal 

da farmacêutica suíça Roche, utili-
zado em 2009 no combate ao vírus 
da gripe aviária H5N1, foi ineficaz 
em três dos 14 pacientes analisa-
dos. Em 11 dos 14 casos estuda-
dos o Tamiflu conseguiu reduzir 
a quantidade de vírus na garganta 
dos pacientes e ajudou a acelerar a 
recuperação clínica.

Segundo os especialistas, em 
um dos pacientes o gene do vírus 
responsável pela resistência apare-

ceu ativo depois de a infecção ter 
se manifestado. Com isso, pode-se 
interpretar que a  medicação esti-
mula o desenvolvimento da resis-
tência ao vírus.

A Roche informou que os ín-
dices mundiais de resistência ao 
Tamiflu são baixos. A indústria  
farmacêutica ressaltou que consi-
dera a conclusão preliminar e que 
colabora com as autoridades mé-
dicas mundiais.

O novo caso do vírus, em duas 
semanas, é o de um menino de 6 
anos do bairro de Haidian, em 
Pequim. A criança apresentou os 
primeiros sintomas no dia 21. Ini-
cialmente, o menino apresentava 
indícios de recuperação e até re-
gressou à escola. Abr.
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APAE de Atalaia realizou com sucesso 
a 15ª festa do Porco no Rolete

A APAE de Atalaia organi-
zou e promoveu com su-
cesso a 15ª edição da tra-

dicional festa do Porco no Rolete.
O evento aconteceu na Clu-

be Recreativo de Atalaia e levou 
aproximadamente 1.200 pessoas 
para o almoço de domingo, 26 de 
maio.

De acordo com a diretora da 
instituição, Iolanda Hespanhol 
Roveri “o evento é promovido 
pela APAE e conta com o apoio 
da Prefeitura Municipal de Ata-
laia sendo preparado pela equipe 
do município de Doutor Camar-
go. Agradecemos a população 
atalaiense que sempre participa 
das atividades realizadas pela 
APAE”, enfatizou.

O prefeito de Atalaia, Fábio 
Vilhena compareceu ao evento 
que contou ainda com a partici-
pação de empresários, políticos, 

Prefeito Fabio Vilhena recepcionou o deputado Evandro 
Junior, prefeito de Paraíso do Norte – Beto Vizzotto e o 

prefeito de Nova Esperança – Gerson Zanusso

autoridades, pais de alunos e pes-
soas ligadas à instituição filantró-
pica. Segundo o prefeito “a APAE 

acolhe pessoas especiais, e para 
atendê-las bem, de forma satisfa-
tória, necessita do apoio de toda a 

comunidade, bem como da área 
governamental”. Fábio Vilhena 
ainda enfatizou o apoio dado pela 
Prefeitura à instituição e reiterou 
o compromisso de manter esta 
importante e saudável parceria 
em prol de quem de fato necessita 
de ajuda.

A Festa do Porco no Rolete 
foi prestiada ainda pelos prefei-
tos Gerson Zanusso - Nova Es-
perança e Beto Vizzotto - Paraíso 
do Norte, além dos deputados 
estaduais, Evandro Junior e Dr. 
Batista.

Primeira dama de Nova Esperança, Miriam 
Zanusso,  Deputado Estadual dr. Batista e o 

prefeito Fábio Vilhena de Atalaia

De acordo com organizadores do evento apro-
ximadamente 1.200 pessoas compareceram na 

15ª Festa do Porco no Rolete de Atalaia

Fotos: Osvaldo Vidual

ceu ativo depois de a infecção ter 
se manifestado. Com isso, pode-se 
interpretar que a  medicação esti-
mula o desenvolvimento da resis-
tência ao vírus.

A Roche informou que os ín-
dices mundiais de resistência ao 
Tamiflu são baixos. A indústria  
farmacêutica ressaltou que consi-
dera a conclusão preliminar e que 
colabora com as autoridades mé-
dicas mundiais.

O novo caso do vírus, em duas 
semanas, é o de um menino de 6 
anos do bairro de Haidian, em 
Pequim. A criança apresentou os 
primeiros sintomas no dia 21. Ini-
cialmente, o menino apresentava 
indícios de recuperação e até re-
gressou à escola. Abr.

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br
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A história de amor 
de Caroliny/ Adriano 
ganhou um significado 
especial no sábado, 25 
de maio. A dupla trocou 
o “sim” na Capela 
Nossa Senhora das 
Graças e recepcionou os 
convidados na Asserne. 
O momento único foi 
eternizado pelas lentes 
do profissional Raphael 
Guimarães.

18º Jantar de Aniversário do 
Jornal Noroeste
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Alex Fernandes França

Daiane Grasiele de Oliveira Ferreira – 
Diretora-proprietária do Espaço Aprender

Henrique Uzzuelli

Elegância em recente evento no distrito Ivaitinga, na comemoração do Dia das 
Mães de Barão e Ivaitinga. Carolina e sua mãe Rose ao lado de Emília Ribeiro e 

sua filha Bruna, deram um brilho especial àquele  concorrido evento.

Raphael Guimarães.

Xandão FotografiasRodeado pelo carinho 
de familiares e amigos, o 
pequeno Matheus Dias, 
filho de Silas, diretor 
da Vara do Trabalho e 
Simone, proprietária da 
Dias Bike comemorou 
seus 10 aninhos no 
último domingo, dia 26 
nos domínios do Amazon 
Eventos. Parabéns 
Matheus!

Dia dos Namorados 
é no Bistrô Gourmet! Adquira já o 

seu convite!
Mesa de Frios, Jantar e Sobremesa

Maiores informações pelo fone: 3252-3292


