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Ministério Público lança em Nova Esperança
o “Movimento Paraná Sem Corrupção”

Foi lançado na manhã de
quinta-feira, 20 de setem-
bro, nas dependências do
Salão Nobre do Colégio
Estadual São Vicente de
Paula, o Movimento Para-
ná Sem Corrupção  que foi
criado a partir de uma ar-
ticulação do Ministério
Público do Paraná, por
meio da coordenação para-
naense da campanha “O
que você tem a ver com a
corrupção?” A iniciativa
vem conquistando a ade-
são de diversos parceiros
da comunidade escolar, da
sociedade organizada, de
empresários e de cidadãos
paranaenses que não se
conformam com a corrup-
ção. PÁG. 5

Contraf acredita que greve dos
bancários ganhará mais força

nos próximos dias - PÁG. 4

Hidroginástica
melhora o
condicionamento
ajudando
também no
desenvolvimento
físico e mental -
PÁG. 2

Nova Esperança faz 13 a
01 no Ciagym/Maringá

em jogo amistoso no
Gol de Placa - PÁG. 7

Justiça Eleitoral
promove treinamento

para mesários da
Comarca - PÁG. 6

ALTO PARANÁ
CONQUISTA OURO NAS
OLIMPÍADAS ESCOLARES

PÁG. 6

Oliveira Materiais para
Construção é inaugurado em

Nova Esperança - PÁG. 12
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BEM ESTAR

Hidroginástica melhora o condicionamento ajudando
também no desenvolvimento físico e mental

“Entre tantas opções de atividades físicas, a
hidroginástica é uma alternativa muito divertida e

que oferece diversos benefícios ao corpo”,
destacou a Professora Cynthia Baldim Ito,

da Ponto 8 Academia
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Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

T
odos nós já ouvimos
falar que a natação
é um dos esportes

mais completos, você
sabe por quê? A natação
ajuda no desenvolvi-
mento físico e mental,
melhora o condiciona-
mento através da esti-
mulação dos sistemas
cardiovascular e respira-
tório, além de propiciar
uma simetria de movi-
mentos entre braços e
pernas. “Para quem
quer perder peso ou
simplesmente manter a
saúde em dia, praticar
exercícios é essencial.
O ideal é sempre procu-
rar algo em que você se

Para ter resultados satisfatórios e perceber os benefícios da hidroginástica, o
recomendado é praticar pelos três vezes por semana,

45 minutos por dia, durante um tempo de 3 meses. O gasto
calórico para esta atividade é de 260 a 400 kcal/hora

A hidroginástica
possui um
diferencial das
demais atividades
físicas feitas no solo.
Por ser uma
atividade praticada
na água, ela não
apresenta dores,
transpiração e
sensação de
exaustão, e sim um
efeito de
relaxamento da
musculatura e o
alívio das tensões

sinta bem e que seja
prazeroso. Entre tantas
opções de atividades fí-
sicas, a hidroginástica
é uma alternativa mui-
to divertida e que ofere-
ce diversos benefícios
ao corpo”,  destacou a
Professora Cynthia Bal-
dim Ito, da Ponto 8 Aca-
demia.

Essa movimentação
simultânea de braços e
pernas desenvolve a co-
ordenação e a lateralida-
de. Por ser uma ativida-
de que não oferece im-
pacto, possui mínimo

risco de lesão, isso faz
com que ela seja indica-
da para inúmeros casos
dentre eles o emagreci-
mento e a melhora na
qualidade de vida. Qual-
quer pessoa, indepen-
dentemente da idade,
sexo ou profissão, pode
fazer natação sem pro-
blemas uma vez que a
água é um meio muito
benéfico para o corpo,
relaxante, sem efeitos
agressivos e favorece as
funções orgânicas. “Os
exercícios na piscina
podem ser praticados

por pessoas de qualquer
idade, por quem tem
pouco ou muito condici-
onamento e também ser-
ve para e como terapia
em caso de lesões. Tam-
bém é uma ótima ativi-
dade para as gestantes”,
informou Cynthia Bal-
dim Ito. A hidroginásti-
ca possui um diferenci-
al das demais atividades
físicas feitas no solo. Por
ser uma atividade prati-
cada na água, ela não
apresenta dores, transpi-
ração e sensação de
exaustão, e sim um efei-
to de relaxamento da
musculatura e o alívio
das tensões.

Entre os benefícios
da hidroginástica, po-
demos destacar que os
exercícios na piscina
melhoram o condicio-
namento muscular, a
resistência cardiorres-
piratória, trabalha a fle-
xibilidade do corpo, o
desenvolvimento dos
principais grupos mus-
culares, a tonificação
dos músculos dos bra-
ços, pernas, glúteos, ali-
via o estresse e ajuda na
perda de peso.

Para ter resultados sa-
tisfatórios e perceber os
benefícios da hidrogi-
nástica, o recomendado
é praticar pelos três ve-
zes por semana, 45 mi-

nutos por dia, durante
um tempo de 3 meses. O
gasto calórico para esta
atividade é de 260 a 400
kcal/hora.

A hidroginástica cada
vez tem mais adeptos. O
seu sucesso, principal-
mente para as pessoas de
idade mais avançada, ou
que tenha sofrido algum
problema muscular, ós-
seo ou nas articulações,
se deve a vários fatores,
como por exemplo:

Ajuda a trabalhar to-
dos os músculos, já que
a pessoa deve manter a
posição para tentar ven-
cer o efeito do movimen-
to da água..

É indicada para os pla-
nos de emagrecimento,
porque é um tipo de gi-
nástica com muito tra-
balho aeróbico.

Favorece a correção da
postura, o retorno veno-
so, a reeducação da res-
piração e o relaxamento;

Melhora as qualida-

des e capacidades físicas
Diminui as possibili-

dades de enfermidades;
Proporciona ao prati-

cante uma maior capaci-
dade de resistência ao
stress;

Alem de todos esses
benefícios, é importante
manter a freqüência car-
díaca dentro dos limites
do trabalho aeróbico.
Por isso, para os que se
interessem nessa moda-
lidade esportiva, é im-
portante realizar-se
um check-up medico
previamente, para anali-
sar as suas condições fí-
sicas antes de iniciar na
prática dessa forma de
exercício.

SERVIÇO:
Ponto 8 academia
Prof. Cynthia Baldim

Ito – CREF: 008998
Rua Vereador José Fe-

lipe Elias, 650
Tel. 3252-5386
Nova Esperança
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DR. JUAREZ DE OLIVEIRA

Votos à venda
Por Jessica Arruda Krieger*
Na edição de 17 de setembro, a

Revista Época traz uma matéria
interessante sobre a venda de vo-
tos para as eleições municipais de
2012. Resido em São Paulo, mas
tenho as minhas raízes aqui em
Nova Esperança, onde estive a pas-
seio no último final de semana.
Meu título eleitoral também é da-
qui e tem a sua seção na Escola
Ana Rita de Cássia. Passeando pela
cidade e conversando com algu-
mas pessoas, pude observar diver-
sos casos de compras de votos: são
candidatos oferecendo dinheiro aos
eleitores, pagando contas de água,
luz, créditos para telefones celula-
res, dentaduras, combustível para
o carro, cestas básicas, etc. Outros
estão vendendo os seus votos em
troca de remédios e alimentos. O
spot do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), que está sendo veiculado na
televisão, pede aos eleitores que não
vendam os seus votos que, além de
ser proibido por lei, você não tem
como criticar seu candidato caso
eleito. Amanhã, quando ele fizer
falcatruas, nomear parentes para
cargos públicos, fraudar licitações,
entre outros delitos, não tem como
reclamar. Vendendo o seu voto, você
está perdendo a chance de votar
em um futuro melhor para Nova
Esperança. Se o político é corrupto
pela compra de votos, muitos elei-
tores também são pela venda dos
seus votos.  Na maioria das vezes,
os candidatos também estão gas-
tando dinheiro à toa, porque é difí-
cil comprar os votos da esposa, fi-
lhos, no mesmo pacote com do pai.
A Justiça brasileira precisa ser mais
severa na compra de votos, um
mau que assola o Brasil desde a
época do coronelismo (onde o elei-
tor votava em quem o patrão man-
dava), até os dias de hoje.

*Jessica Arruda Krieger é jor-
nalista formada pela Universidade
Federal de Santa Catarina, inscrita
sob o MTB 05201-PR.

OPINIÃO DO BLOG
Criança digital
Em recente pesquisa ampla-

mente divulgada, as crianças de
todas as partes do mundo estão
preferindo o uso do smart phone e
tablet que aparelhos analógicos ou
outros tipos de brinquedos. Na pes-
quisa, deu Índia em primeiro lu-
gar, seguida dos Estados Unidos e
em terceiro o Brasil empatado com
a Espanha. Pela pesquisa, as cri-
anças de hoje não estão brincan-
do mais, não jogam mais bola nas
ruas, não pulam amarelinha e nem
gostam de brincar de queima. Cá
entre nós, entendo que o mundo
mudou, estamos na era digital. Mas
você não acha que se o seu filho
ficar com a bunda pregada o dia
inteiro diante de  computador ou
teclando um smart phone, ele nun-
ca saberá a importância da chuva
ou o porque conhecer outras pes-
soas que também são importan-
tes? Gostaria que os professores dis-
cutissem este assunto com os seus
alunos ou que as pessoas  levan-
tassem também  esta questão com
os vizinhos, amigos, etc.

Estados Unidos criticado
em todo o mundo
Em apenas 14 minutos, o trai-

ler de um filme chamado Inocense
of de muslims  (Inocência dos
muçulmanos )  consegue reunir
uma dezena de  cenas ofensivas
ao credo muçulmano e provocar
uma revolta contra os Estados
Unidos que se espalha pelo mun-
do. . Numa das cenas, o profeta
Maomé, fundador do Islã, faz sexo
com várias mulheres e até uma cri-
ança. Em outra, é chamado de “
filho bastardo” por um guarda,
enquanto abocanha uma bisteca
de carne de porco,  alimento proi-
bido pelas leis muçulmanas.  Tos-
co, amadorístico e de péssimo gos-
to, o filme é uma produção inde-
pendente de um egípcio-america-
no que mora na Califórnia cha-
mado Nakoula  Brasseley, de 55
anos, um contraventor que já fora
preso no mesmo Estado. Ele usou
o nome de San Basile para postar
o filme no You Tube. O filme é de
péssima qualidade e foi feito exclu-
sivamente para provocar os mu-
çulmanos. E agora Obama?

Coisas do Cotidiano
• Novela “ Guerra dos Sexos”,

grande sucesso da Globo em 1983,
reestréia em 01 de outubro com
uma nova roupagem, trazendo de
volta à telinha a atriz Mariana Xi-
menes e o ator Reynaldo Gianec-
chini, juntamente com Tony
Ramos(64anos) e Irene Rava-
che(68 anos);

• E os Estados Unidos não pa-
ram de criar inimigos por todo o
mundo. Agora é por causa do filme
anti-islâmico;

• A ora e a vez dos tapetes ama-
relos formados pelas flores de sibi-
pirunas nas ruas da cidade;

• A ginasta capixaba, vice-cam-
peã brasileira, Eduarda Mello de
Queiroz, 17 anos, morre em aci-

ENTRELINHAS
***E a primavera, estação das flores chegou. E a catapora ou

varicela também.***As declarações de Marcos Valério afirmando
que “Lula era o chefe do mensalão” usando R$ 350 milhões, diz a
revista Veja em sua última edição, poderá abrir uma nova crise sem
fim na política brasileira pois o PSDB pretende  entrar no Ministé-
rio Público Federal para uma investigação ampla da denúncia
gravíssima.***Tempos difíceis estão passando os Diplomatas Ame-
ricanos em todo o mundo por causa da história do filme anti-
íslã.*** ... São casas simples Com cadeiras na calçada E na
fachada Escrito em cima que é um lar Pela varanda Flores
tristes e baldias Como a alegria Que não tem onde encostar
E aí me dá uma tristeza No meu peito Feito um despeito De
eu não ter como lutar E eu que não creio Peço a Deus por
minha gente É gente humilde Que vontade de chorar (Tre-
cho da música “Gente Humilde” de Chico Buarque, Canta
Ângela Maria).

dente de carro em Vila Velha, Espí-
rito Santo;

• A mistura do álcool etanol
na gasolina poderá atingir 25% por
pressão dos usineiros;

• Leitores deste blog residentes
em Maringá criticando duramen-
te os candidatos a prefeito daque-
la cidade que defendem a compra
de Lap Top para todos os alunos
das escolas municipais. As pesso-
as alegam que os alunos vão en-
gordar mais porque não farão mais
exercícios e ficarão muito senta-
dos. Alegam ainda que as crian-
ças precisam brincar,  desenvolve-
rem  outras atividades, aprende-
rem a ler e escrever, serem crian-
ças menos digitais. Para a profes-
sora de Inglês e Coordenadora da
Escola Wizard para Nova Esperan-
ça, Ana Paula Marchi Bonadio,
muitos pais têm  culpa dessa situ-
ação pois fazem o que os   filhos
querem, na maioria das vezes,  ten-
tando compensar as suas ausên-
cias no dia-a-dia com os filhos.
Ana afirmou ainda que as crian-
ças e adolescentes de hoje não sa-
bem ler e nem escrever, a não ser
pela linguagem tecnológica. Será
que isso é bom? Em conseqüên-
cia da tecnologia, as crianças es-
tão tornando menos sociáveis e
ainda com possibilidade de desen-
volverem depressão, obesidade, etc,
afirmou a professora Ana.

• Bancários novamente em gre-
ve. Motivo, questões salariais como
sempre. E por falar em banco, “
Banco  é um lugar que empresta
dinheiro desde que você prove que
não precisa de dinheiro” (Bob
Hope-ator norte-americano);

• Produtora de óleo alimentí-
cio e biodiesel, a canola, desen-
volvida pela engenharia genética
no Canadá, está se tornando uma
grande opção para o agronegócio;

• Graças ao empresariado do
Sul do País que pressionou o Go-
verno Federal, o traçado da ferro-
via será reavaliado, passando por
Maringá.

Nova onda: trabalho perso-
nalizado

A nova ainda é o chamado tra-
balho personalizado que já está
chegando entre nós, oriundo de
São Paulo.  Os profissionais dessa
área são chamados de “ personais”
e são especialistas em oferecerem
serviços individuais de todo o tipo
pára quem  deseja ter um atendi-
mento exclusivo. A missão deles é
facilitar a vida do cliente em todo o
tipo de serviço. Sem sair de casa, é
possível encontrar quem corta o
seu cabelo, cuida da sua maquia-
gem, ajude a organizar o guarda
roupa, preparar uma rotina de
exercícios, ensina a dançar, ensi-
na a dirigir, a paquerar, a preparar
refeições, ensina a arte de seduzir
e até apimentar a sua vida social.
Em São Paulo há personal até para
fazer companhia com quem quer
voar e tem medo de viajar de avião.
Em média, um salário de um per-
sonal está R$ 8.000. Vale a pena
tomar alguns cuidados com estra-
nhos dentro de sua casa! Ou em
sua vida!

Telhado oculto
Há mais de 20 anos se arrasta

no Brasil a discussão sobre o ba-
nimento do amianto (ou asbesto )
já proibido em 66 países como
Estados Unidos, Argentina, Chile,
Uruguai  e todas as nações  da
União Européia. Usado na fabri-
cação de telhas e também em teci-
dos, o mineral amianto mata anu-
almente em todo o mundo mais de
100 mil operários pela ação de suas
filhas nos pulmões. Excelente ma-
terial para a indústria como iso-
lante térmico e elétrico, empregado
na fabricação de mais de três mil
produtos, de material de constru-
ção a peças automotivas, no Bra-
sil é muito usado na fabricação de
telas e caixas de água, o produto é
maléfico para os pulmões dos ope-
rários que trabalham com o produ-
to, obrigando o país a gastar mais de
107 milhões de reais com esses ope-
rários.  Como a indústria do amian-
to está na mão de grandes potências
(lobby poderoso), o seu banimento
não vai acontecer tão já, como que-
rem muitos países e a Organização
Mundial de Saúde.

Mioma Uterino
Estima-se que uma entre cada

quatro mulheres em algum mo-
mento da vida sofra com os sinto-
mas decorrentes dos miomas ute-
rinos. O pico da incidência da mi-
omatose é entre os 30 e 40 anos.
De origem muscular, o mioma têm
como principal sintoma a hemor-
ragia uterina.A grande preocupa-
ção das mulheres com mioma é
que o tratamento é cirúrgico ( este-
rectomia – retirada do útero ), di-
minuindo o sonho de muitas da
maternidade. Surgiu a emboliza-
ção das artérias uterinas, novo
método de tratamento do mioma
com bons resultados, sem neces-
sidade de retirada do útero. Vale a
pena conversar com o seu gineco-
logista antes de efetuar a cirurgia.

N
o último domingo,
16 por volta das 9h.
30min., policiais

militares da 3ª Cia de
Nova Esperança foram aci-
onados para dar atendi-
mento a um acidente au-
tomobilístico de choque
com objeto, em um depo-
sito de materiais de cons-
trução.

Ao chegarem no local fo-
ram informados que um
veículo marca Renault Clio,
de placas AKJ-9030 de Ma-
ringá, colidiu contra a por-
ta do estabelecimento e seu
condutor evadira-se, após
rondas realizadas os polici-
ais encontraram o veículo
na Rua  Kakuchi Kobayshi e
seu condutor, de iniciais E.
V. S., apresentava sinais de
embriaguez, recusando-se a
realizar o teste do bafôme-
tro, após orientação da vi-
tima do dano o condutor foi
encaminhado para a delega-
cia para as medidas legais
e o veículo recolhido ao
pátio da policia militar por
estar sem documentos de
porte obrigatório.

Veículo furtado em São
José dos Pinhais é recuperado

em Nova Esperança

Segundo informações
da Polícia Militar, “já no
pátio da Cia, os policiais
responsáveis pela apreen-
são foram verificar e tirar
o decalque do chassi,
quando então foi verifica-
do que a numeração pos-
suía uma tentativa de ras-

pagem, e após consultar
junto ao sistema Detran/Pr,
verificou-se que o automó-
vel  em questão possuía
alerta de furto na cidade de
São José do Pinhais sendo
o veículo de placas AJW-
3890, furto este ocorrido
em 21 de janeiro deste

A Federação Nacional
dos Bancos (Fenaban) di-
vulgou nota na qual “la-
menta a decisão dos sin-
dicatos de bancários de
recorrer à greve” e orienta
os clientes a fazerem paga-
mentos de contas e tribu-
tos em caixas eletrônicos,
centrais de atendimento,
correspondentes bancári-

Fenaban orienta clientes a utilizarem caixas
eletrônicos e internet durante greve dos bancários

os ou pela internet.
A Fenaban não deu ne-

nhuma sinalização, po-
rém, quanto ao atendimen-
to das reivindicações dos
grevistas, que pedem rea-
juste de 10,25% (os bancos
oferecem 6%), além de ou-
tras cláusulas financeiras
e sociais.

O presidente da Confe-

deração Nacional dos Tra-
balhadores do Ramo Fi-
nanceiro (Contraf), Carlos
Cordeiro, disse que, no
segundo dia do movimen-
to, 2.192 agências fecha-
ram as portas em todo o
país, de acordo com in-
formações dos 137 sindi-
catos que integram o Co-
mando Nacional de Gre-

ve. “O movimento está se
ampliando rapidamente”,
disse.

Com os números de
hoje, estão paradas 7.324
agências bancárias, equi-
valentes a 33,73% das
21.713 existentes no país.
“A tendência é fechar mais
agências”, disse Cordeiro.
Abr.

Ao chegarem no local foram informados que um veículo marca Renault Clio, de placas AKJ-9030
de Maringá, colidiu contra a porta do estabelecimento e seu condutor evadira-se

DIVULGAÇÃO

ano, na cidade da Região
Metropolitana de Curitiba.

De posse desses novos
dados foi informada a Po-
licia Civil para as medidas
cabíveis, quanto ao condu-
tor do veículo, para res-
ponder pelo crime de re-
ceptação.

CARICATURAS DA SEMANA

RODRIGO PICOLI
DIRETOR DE MARKETING DA ACINE

POR: PAULO NUNES

PR. PAULO ALVES DE ALMEIDA
IGREJA BATISTA EBENÉZER
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Nesta época em que
“ferve” (com o calor fei-
to nos últimos dias a
palavra ganhou o senti-
do literal) nas ruas e
avenidas de nossa cida-
de a campanha política
que levará o eleitor as
urnas no  domingo, 07
de outubro, é fácil ouvir
a frase: “Eu não gosto de
política!”

Essa aversão de al-
guns eleitores tem as
mais diferentes ligações,
a citar, dia desses ouvi
uma pessoa dizendo que
não votava em determi-
nado candidato devido
o seu “jingle” – música
de campanha, já ouvi
eleitor que não votava
em outro candidato pois
tinha “uma cara muito
amarrada”, sabe lá
como é ter “cara solta”?
Também ouvi “vou anu-
lar só para dar risadas
depois de quem per-
der”... Enfim  as justifi-
cativas para um candi-
dato não ganhar um
voto do eleitor são as
mais variadas possíveis.

Entendo que hoje, to-
dos os corajosos que co-
locaram seu nome para
a avaliação popular
seja ao cargo de prefeito
ou vereador, tem encon-
trado na maior parte
das vez um eleitor des-
motivado com tantas de-
núncias de corrupção e
falcatruas. Isso faz com
que as pessoas realmen-
te não gostem de políti-
ca. No corpo a corpo
destes 16 dias finais os
candidatos terão que
mostrar o que podem
fazer de diferente para
conquistar o voto do
eleitor. Isso se faz com
propostas, projetos para
o futuro da cidade e não
apenas promessas ou
barganhas ou ainda a
velha tática de ofender o
oponente para crescer...
É a velha máxima, “fa-
lem mal, mas falem de
mim”, cada vez que um
outro político perde tem-
po falando de seu adver-
sário, ele deixa de apre-
sentar suas propostas e
ganhar o voto daquele
eleitor com a inteligên-
cia das ideias e valori-
za o “passe” do seu opo-
nente.

Tenho acompanhado
o desempenho das últi-
mas eleições e percebo
que o candidato que usa
essa tática de denegrir a
imagem do adversário
acaba enfraquecendo,
caindo e perdendo a
eleição, enquanto o ou-
tro por consequência,
ganha! Nas eleições de
2010, antes da arranca-
da, Serra tinha a maio-
ria das intenções de vo-
tos, durante a campa-
nha usou a estratégia
errada ao atacar Dilma,
foi caindo, caindo e per-
deu. Em 2006 mesmo
com os escândalos do

joseantoniorc@ig.com.br

www.opiniao-zeh.blogspot.comOPINIÃO
José Antônio Costa

joseantoniorc@ig.com.br

www.opiniao-zeh.blogspot.com

“EU NÃO GOSTO
DE POLÍTICA”!

mensalão aparecendo
Alckmin não conseguiu
apagar a popularidade
de Lula pois usava seu
programa eleitoral em
grande parte para criti-
cá-lo, o que resultou ne-
gativamente em votos.
Na eleição para nosso
Estado em 2010 a mes-
ma coisa, uma tentativa
frustrada de associar a
imagem desenvolvimen-
tista de Beto Richa, um
prefeito que havia deixa-
do a prefeitura da capi-
tal com mais de 80% de
aprovação, sendo a ci-
dade um modelo exem-
plar de gestão, ou seja,
ficaria difícil falar algu-
ma coisa neste caso. A
maneira foi associar o
então candidato ao ex-
governador Lerner, mais
uma vez naufragou a
ideia de ataque do “ini-
migo”.

Estando nos dias de-
cisivos para o pleito
2012, falta para alguns
candidatos acertarem a
estratégia, quem sabe
até mesmo diminuírem
o “fogo amigo” que ocor-
re dentro do grupo pois
isso faz com que as pes-
soas digam: “eu não gos-
to de política!”.

Enfim se o seu candi-
dato gosta ou não de
política, eu me esforcei
e fui buscar lá atrás em
ensinos que aprendi na
disciplina de História
da Física, estudando
Aristóteles quando se re-
feria a política alguns
pensamentos impor-
tantes consegui locali-
zar, “a tarefa da Políti-
ca é investigar qual a
melhor forma de gover-
no e instituições são
capazes de garantir a
felicidade coletiva. O
homem é um animal
social e político por
natureza. E, se o ho-
mem é um animal po-
lítico, significa que tem
necessidade natural de
conviver em sociedade,
de promover o bem co-
mum e a felicidade”.

Com esse pensamen-
to, mesmo não disputan-
do cargos eletivos todos
nós somos políticos
quando convivemos em
sociedade de forma har-
mônica. Quando nos re-
lacionamos bem com as
outras pessoas e faze-
mos valer os nossos di-
reitos. Por isso vote em
candidatos que tenham
propostas verdadeiras,
que gostem de política
com o objetivo de pro-
mover o bem comum e a
felicidade do povo, não
apenas as necessidades
diárias que alguns tem
como cesta básica, com-
bustível e alguns troca-
dos.  Depois do dia 07
não terão “mais jingles”,
daí em diante todos so-
mos Nova Esperança!

E você, gosta de polí-
tica?

“Não há nada de errado com aqueles que
não gostam de política, simplesmente serão

governados por aqueles gostam”.  PLATÃO

Os Atiradores do Tiro
de Guerra 05-016, de
Nova Esperança, acom-
panhados do 1º Tenente
Ivo Irineu Nicolaio, Che-
fe da Instrução, visita-
ram no final do mês de
agosto as instalações do
Quartel do 30º Batalhão
de Infantaria Motoriza-
do, na cidade de Apuca-
ranacomo parte das ins-
truções de Técnicas Es-
peciais e Conhecimento
das Unidades do Exérci-
to Brasileiro previstas no
Programa de Instrução
para Formação do Com-
batente Básico Territori-
al do Exército Brasileiro.

Na ocasião estiveram
presentes 42 Atiradores
de Nova Esperança e
também os Tiros de
Guerra de Loanda, Para-
navaí e Maringá, além
da equipe técnica de ins-
trução do 30º BIMtz.

Os Atiradores foram
recepcionados pelo Sub-
comandante da Unidade,
Major Eduardo Maga-
lhães Alcoforado e par-
ticiparam das seguintes
atividades: visita ao Ran-
cho (refeitório), café da
manhã, Formatura Geral,

Tiro de Guerra de Nova Esperança
visita quartel de Apucarana

Pista de Pentatlo Militar,
Pista de Cordas, Pista de
Treinamento em Circui-
to, exposição de materi-
al militar, armamento e
equipamento e visita às
demais instalações do
Quartel. Após os eventos
o Major Alcoforado,
Subcomandante, dirigiu
as palavras de agradeci-
mento pela visita e con-
vidou a todos os presen-
tes para o almoço de des-
pedida.

Brasília - O presiden-
te da Confederação Na-
cional dos Trabalhado-
res no Ramo Financeiro
(Contraf), Carlos Cordei-
ro, avalia que a paralisa-
ção dos bancários deve-
rá ganhar força nos pró-
ximos dias.

No segundo dia de
greve, a Contraf conta-
bilizou 7.324 agências
e centros administrati-
vos de bancos públicos
e privados fechados, o
que corresponde a
33,3% do total (21.713).
Na terça-feira, primeiro
dia da paralisação,
5.132 agências ficaram
fechadas.

“A cada dia de silêncio
da Fenaban [Federação
Nacional dos Bancos], a
greve será maior do que
no dia anterior”, disse
Cordeiro à Agência Bra-
sil.

Segundo ele, está pre-
vista para amanhã (21),
em São Paulo, uma reu-
nião do comando de gre-
ve para definir estratégi-
as de ampliação do mo-
vimento.

No último dia 12, a
categoria rejeitou a pro-
posta dos banqueiros
de reajuste de 6%
(0,58% de aumento
real) e decidiu entrar
em greve na terça-feira
(18). Os bancários rei-
vindicam reajuste sala-
rial de 10,25% (aumen-
to real de 5%), piso sa-
larial de R$ 2.416,38
(atualmente é R$ 1,4

Contraf acredita que greve dos bancários
ganhará mais força nos próximos dias

mil), participação nos
lucros e resultados de
três salários mais R$
4.961,25 fixos, plano de
cargos e salários, eleva-
ção para R$ 622 nos va-
lores do auxílio-refeição,
da cesta-alimentação, do
auxílio-creche/babá e da
décima terceira cesta-
alimentação, além da
criação do décimo ter-
ceiro auxílio-refeição.

Os bancários querem
ainda mais contratações,
proteção contra demis-
sões sem motivos e fim
da rotatividade. Outra
reivindicação é o “fim
das metas abusivas e
combate ao assédio mo-
ral”, além de mais segu-
rança.

A Contraf divulgou
nota repudiando “a pos-
tura do Banco Itaú de
ordenar o fechamento

de caixas eletrônicos no
espaço do autoatendi-
mento das agências em
várias cidades do país,
com o objetivo de jogar
a população contra os
bancários”.

Em nota, o Itaú Uni-
banco disse respeitar o
direito à greve. O ban-
co também informou
que mantém canais de
atendimento disponí-
veis para os clientes
efetuarem suas transa-
ções eletrônicas pelo
telefone e internet. “Re-
forçando que mesmo
em agências que foram
interditadas pelo sindi-
cato dos bancários e
onde nossos funcioná-
rios foram impedidos
de entrar para processa-
rem os envelopes de
depósito e pagamentos,
buscamos manter a

operação”, respondeu o
banco.

O banco orientou os
clientes a procuram “os
mais de 3 mil pontos de
atendimento, dando pre-
ferência ao Itaú 30 Ho-
ras, seja pelo telefone
(4004-4828/ 0800-
9704828) ou pela inter-
net (www.itau.com.br)”

A Fenaban também
orienta os clientes a fa-
zerem pagamentos de
contas e tributos em cai-
xas eletrônicos, centrais
de atendimento, corres-
pondentes bancários ou
pela internet.

Em nota, a Fenaban
lamentou a decisão dos
sindicatos dos bancários
de recorrer à greve, mas
não deu sinalização
quanto ao atendimento
das reivindicações dos
grevistas. abr

Banco Itaú – Agencia de Nova Esperança: O banco orientou os clientes a procuram
“os mais de 3 mil pontos de atendimento, dando preferência ao Itaú 30 Horas

DIVULGAÇÃO

ALEX FERNANDES FRANÇA
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CIDADANIA

Ministério Público lança em Nova Esperança
o “Movimento Paraná Sem Corrupção”

Autoridades durante o lançamento em Nova Esperança  do Movimento
Paraná Sem Corrupção que foi criado a partir de uma articulação do

Ministério Público do Paraná

As dependências do Salão Nobre do Colégio Estadual São Vicente de Paula
estiveram lotadas por ocasião do lançamento da Campanha. Além da fala das

autoridades, um vídeo institucional, sobre as mais diversas formas de
corrupção, formulado pelo Ministério Público do Paraná foi

exibido ao público presente

1- Comprar carta de
motorista.
2- Colar na prova.
3- Furar fila.
4- Comprar atestado
médico.
5- Não devolver o troco
errado.
6- Se apropriar de algo
que não é seu.
7- Passar cartão de
ponto de outra pessoa.
8- Entrar em locais
permitidos somente a
maiores de idade com
RG falso.
9- Usar tempo de traba-
lho para fazer serviços
extras.
10- Subornar guardas e
fiscais.
11- Usar desnecessaria-
mente os elevadores
destinados a deficientes.

EXEMPLOS “DA CORRUPÇÃO NOSSA DE CADA DIA”
12- Estacionar na vaga
do idoso/cadeirante;
13- Sentar na cadeira de
idosos e deficientes e não
conceder o lugar para os
mesmos.
14- Deixar alguém entrar
na fila pra ficar junto
com você.
15- Comprar produtos
piratas mesmo tendo
condições de comprar o
original. 
16-  Saquear cargas de
veículos acidentados nas
estradas.
17 - Estacionar nas
calçadas, muitas vezes
debaixo de placas proibi-
tivas.
18 - Trocar voto por
qualquer coisa: areia,
cimento, tijolo, e até
dentadura.

19 - Falar no celular
enquanto dirige.
20 -Trafegar pela direita
nos acostamentos num
congestionamento.
21 - Parar em filas du-
plas, triplas em frente às
escolas.
22 - Violar a lei do silên-
cio.
23 - Dirigir após consu-
mir bebida alcoólica.
24 - Furar filas nos ban-
cos, utilizando-se das
mais esfarrapadas
desculpas.
25 - Espalhar mesas,
churrasqueira nas calça-
das.
26 - Fazer “gato” de luz e
de água.
27 - Registrar imóveis no
cartório num valor
abaixo do comprado,

muitas vezes irrisórios, só
para pagar menos im-
postos.
28 - Comprar recibo para
abater na declaração do
imposto de renda para
pagar menos imposto.
29 - Mudar a cor da pele
para ingressar na uni-
versidade através do
sistema de cotas.
30 - Quando viaja pela
empresa, se o almoço
custou 10 pede nota
fiscal de 20.
31 - Comercializar obje-
tos doados nessas cam-
panhas de catástrofes.
32 - Adulterar o velocí-
metro do carro para
vendê-lo como se fosse
pouco rodado.
33 - Substituir o catalisa-
dor do carro por um que

só tem a casca.
34 - Diminuir a idade
do filho para que este
passe por baixo da
roleta do ônibus, sem
pagar passagem.
35 - Emplacar o carro
fora do seu domicílio
para pagar menos IPVA.
36 - Levar das empre-
sas onde trabalha,
pequenos objetos como
clipes, envelopes, cane-
tas, lápis.... como se
isso não fosse roubo.
37 - Falsificar tudo, tudo
mesmo... só não falsifica
aquilo quem ainda não
foi inventado.
38 - Quando volta do
exterior, nunca diz a
verdade quando o fiscal
aduaneiro pergunta o
que traz na bagagem.

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

F
oi lançado na manhã
de quinta-feira, 20 de
setembro, nas depen-

dências do Salão Nobre do
Colégio Estadual São Vi-
cente de Paula, o Movi-
mento Paraná Sem Cor-
rupção  que foi criado a
partir de uma articulação
do Ministério Público do
Paraná, por meio da coor-
denação paranaense da
campanha “O que você tem
a ver com a corrupção?”

A iniciativa vem con-
quistando a adesão de di-
versos parceiros da comu-
nidade escolar, da socieda-
de organizada, de empre-
sários e de cidadãos para-
naenses que não se confor-
mam com a corrupção.

A campanha nacional
foi lançada em 2007 pelo
Conselho Nacional de Pro-
curadores Gerais (CNPG)
e pela Associação Nacio-
nal dos Membros do Mi-
nistério Público (CO-
NAMP) com o propósito
de enfrentar a corrupção
de duas formas: por mei-
os legais, processando
agentes públicos
corruptos; e promo-
vendo a conscienti-
zação social para a
reflexão acerca do
tema e a dissemina-
ção da cultura da
honestidade.

NO PARANÁ
Identificada a ne-

cessidade de criar
uma articulação com
características pró-
prias, capaz de en-
volver toda sociedade pa-
ranaense nas ações de
combate à corrupção re-
sultou no Movimento Pa-
raná Sem Corrupção. A
ideia é incentivar a discus-
são crítica, a participação
social e a educação para a
cidadania, a fim de iniciar
uma verdadeira mudança
cultural capaz de eliminar
a corrupção do dia a dia
das pessoas.

O movimento visa cons-
cientizar a população so-
bre a corrupção. Alertan-
do para as pequenas ações
que nos tornam corruptos.
Essa conscientização sen-
do feita desde a mais ten-
ra idade teremos adultos
comprometidos e atuan-
tes na sociedade. Onde
visam o bem comum e
não somente em seu pró-
prio beneficio, destaca a
direção. Os professores
dos colégios assinaram

A iniciativa vem
conquistando a
adesão de diversos
parceiros da
comunidade escolar,
da sociedade
organizada, de
empresários e de
cidadãos
paranaenses que
não se conformam
com a corrupção

os termos de adesão ao
movimento, que tem o
propósito de promover o
combate à corrupção e
disseminar uma cultura
baseada na dignidade, na
honestidade, em princí-
pios éticos, na participa-
ção social e no exercício
pleno da cidadania.

Esse Movimento para a
cidadania iniciar pela
Educação. Em 2012, ano
eleitoral, o foco das ações
estará voltado à comunida-

de escolar. Professores e
promotores de Justiça es-
tão sendo mobilizados,
nos municípios perten-
centes aos 32 Núcleos Re-
gionais de Educação, para
definirem, em conjunto,
atividades que serão de-
senvolvidas com os estu-
dantes.

A sugestão é que as
ações priorizem os alunos
do Ensino Médio, já que
muitos irão votar pela pri-
meira vez. A intenção é in-

centivar os estudantes a
discutir a corrupção, des-
pertando o interesse em
participar da construção
de uma sociedade baseada
na honestidade e em esco-
lhas políticas
fundadas na
ética.

A Secretaria
de Estado da
Educação ela-
borou, para
esta primeira
fase, ativida-
des com o in-
tuito de contri-
buir com o tra-
balho docente
e levar para o ambiente es-
colar a discussão acerca
da corrupção de forma ar-
ticulada com os conteúdos
curriculares propostos
pelas Diretrizes Curricula-
res Orientadoras para a
Educação Básica da Rede
Estadual de Educação do
Paraná.

De acordo com o Promo-
tor de Justiça Dr. Nivaldo
Bazoti “as ações desenvol-
vidas também possibili-
tam que a esco-
la possa se
c o n s t i t u i r
como um espa-
ço democráti-
co de desen-
volvimento,
estimulando a
participação
social e políti-
ca dos jovens
no enfrenta-
mento e com-
bate à corrup-
ção”. O Minis-
tério Público e os represen-
tantes das Instituições de
Ensino da Comarca de
Nova Esperança firmaram
um termo e consensual-
mente ajustaram-se coope-
rar e instituir diretrizes e
ações para envolvimento
dos alunos e professores
do Ensino Médio e na me-
dida do possível, com
adaptações também no
Ensino Fundamental. Pas-
saram a deliberar estraté-
gias de aplicação para os

próximos meses, e desen-
volverem um projeto com
o tema “O que você tem a
ver com a corrupção, po-
dendo ser desenvolvidos
peças de teatro, redação,

músicas den-
tre outros. O
Projeto deverá
ser entregue
até o dia 28 de
setembro e as
datas das apre-
sentações se-
rão no mês de
n o v e m b r o ,
para todos os
m u n i c í p i o s
que integram a

Comarca de Nova Espe-
rança (Uniflor, Presidente
Castelo Branco, Atalaia e
Floraí)

“O Movimento Paraná
Sem Corrupção é apartidá-
rio e não serve a interes-
ses de grupos políticos. Ele
tem cunho popular e de-
mocrático, buscando in-
centivar o debate público
para o enfrentamento à
corrupção”, ressaltou a
Promotora Drª Maria So-

nia Freire Gar-
cia .

Como parti-
cipar

A forma de
participação
no movimento
é livre. Cada
pessoa pode
contribuir com
ideias e inicia-
tivas, a sua ma-
neira: reúna
um grupo para
debater temas

ligados à corrupção, elabo-
re dinâmicas, atividades,
produções artísticas, edu-
cativas etc. Vale a criativi-
dade e o envolvimento de
cada cidadão.

Mas estas, são apenas
sugestões. A intenção é
que cada pessoa faça seu
próprio movimento con-
tra a corrupção, adotando
atitudes positivas e proa-
tivas! Comece agora mes-
mo!

Acesse: www.paranasemcorrupcao.org.br

“A iniciativa tem o
propósito de
enfrentar a
corrupção e

disseminar uma
cultura baseada na

dignidade, na
honestidade, em

princípios éticos, na
participação social e
no exercício pleno

da cidadania”

“O Movimento
Paraná Sem

Corrupção pretende
envolver toda a
sociedade no

combate à
corrupção. Todo

cidadão pode
participar,

incentivando práticas
e atitudes positivas,

que contribuam para
o fortalecimento da

honestidade do povo
paranaense”

FOTOS: RAPHAEL GUIMARÃES – 9989-7923
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José Antônio Costa
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A
 Justiça Eleitoral está
realizando desde
quinta-feira, 13 de se-

tembro até hoje, sexta-fei-
ra, 21, treinamento para os
mesários convocados para
o pleito 2012.

No dia 13 os mesários
de Presidente Castelo
Branco foram treinados, já
no dia 14, Floraí, no dia 17
foi a vez dos mesários de
Uniflor, no dia 18, Atalaia
e durante os dias 19, 20 e
21 de setembro, Nova Es-

Justiça Eleitoral promove treinamento
para mesários da Comarca

perança.
Em Nova Esperança a

capacitação para mesários
que irão trabalhar durante
as eleições 2012 na cidade
está sendo realizada no

Salão do Tribunal do Juri
do Fórum.

De acordo com o chefe
de Cartório Eleitoral da
Comarca de Nova Espe-
rança que compreende os

municípios de Presidente
Castelo Branco, Floraí,
Uniflor, Atalaia e a sede
Nova Esperança, Adélcio
Pacola, “são 21.127 eleito-
res só em Nova Esperan-
ça, distribuídos em 63 se-
ções eleitorais em 8 locais

de votação, por isso é in-
teressante que os mesári-
os designados estejam
prontos”.

Os técnicos contratados
pelo Tribunal Regional
Eleitoral estão dando a ca-
pacitação e ensinando to-
dos os detalhes deste o ma-
nuseio com a urna eletrô-
nica até mesmo a postura
do mesário em relação ao
eleitor no dia da votação.

Paraná encerra
Olimpíadas Escolares
com ouro do Handebol
Feminino da Escola Es-
tadual Agostinho Stefa-
nello-EF de Alto Para-
ná.

Com um desempe-
nho excepcional as alu-
nas e o técnico Marcos
V. Bellini conquistaram
o título Paranaense dos
JEP'S - Jogos Escolares
do Paraná categoria
"B" graças ao empenho
e didicação de todos. É
motivo de orgulho para
toda comunidade esco-
lar, fazendo jus á deno-
minação de quem nas-

Apesar de saborosos,
alimentos como refrige-
rante, sorvete e salgadi-
nhos são ricos em sódio e
fazem mal à saúde. De
acordo com a Organização
Mundial de Saúde (OMS),
a recomendação de consu-
mo máximo diário de sal
é de menos de cinco gra-
mas por pessoa. Porém,
dados do IBGE revelam
que o consumo do brasi-
leiro está em 12 gramas
diários, ou seja: o dobro do
indicado pela OMS.

A nutricionista do Mi-
nistério da Saúde (MS),
Roberta Azevedo, diz que
o consumo em excesso de
sódio pode provocar vári-
as doenças, como o câncer.
“O consumo de sódio em
longo prazo pode gerar hi-
pertensão arterial, doen-

IMPORTANTE LEMBRAR:
No dia da eleição ao eleitor é obrigatório

levar documento oficial com foto.

ALTO PARANÁ CONQUISTA OURO
NAS OLIMPÍADAS ESCOLARES

ce em nossa cidade "ALTO
PARANÁ", pois, estavão
representando os milhões
de Paranaenses que fica-
ram torcendo por esse
novo desafio: a conquista
do ouro nas Olimpíadas
escolares de 2012 na cida-
de de Poços de Caldas-
MG.

Os passos da conquista:
lº jogo - AC - Col. Diogo
Feijó   18  x  32   PR -
Esc.Est.Agostinho Stefane-
llo-EF:

2º jogo - PR - Esc. Est.
Agostinho Stefanello-EF
34  x  23   RO - Col. Clarice
Lispector;

3° jogo - Semi final - PR

- Esc.Est.Agostinho Stefa-
nello-EF  18  x  15   RN -
Col. Sagrada Família:

4° jogo  Final - PR -
Esc.Est.Agostinho Stefane-
llo-EF  27  x  17   MA - Uni-
dade Integrada Barbosa
de Godois.

A conquista da meda-
lha de ouro do handebol
feminino da Terceira Di-
visão  das Olimpíadas Es-
colares de 2012, para atle-
tas de 12 a 14 anos foi dis-
putada na manhã do dia
15-09, no Ginásio de Es-
portes Miguel Zanetti em
Poços de Caldas-MG. Na
preliminar, o Colégio Sa-
grada Família (RN) venceu

o SEB COC Maceió-AL por
21 x 15 e ficou com a me-
dalha de bronze.

Agradecimentos da di-
retora Ivone Moreira as
alunas atletas,  ao Chefe

da Delegação Proº José
L. Bellini e o Técnico
Marcos V. Bellini.

 O chefe do Cartório Eleitoral Adélcio Pacola esclareceu aos
mesários a importância do trabalho de cada um no dia da eleição

Morte na panela: Governo encontra
substância de risco na comida brasileira

O chefe do Cartório Eleitoral junto a equipe técnica
que estará trabalhando no pleito 2012

ças cardiovasculares, do-
enças renais, podendo cau-
sar até câncer de estôma-
go também”, disse.

Roberta Azevedo tam-
bém orienta que uma boa
maneira de diminuir o con-
sumo de sódio na alimen-
tação é usar temperos natu-
rais na comida. “Evitar adi-
cionar o sal na comida já
pronta, trocar esses tempe-
ros e esses condimentos
prontos e industrializados
por temperos naturais
como cebola, alho, ceboli-

nha, ervas desidratadas
também, evitar consumir
grande quantidade de em-
butidos que são riscos em
sódio”, explica.

Visando a prevenção de
doenças e oferecer produ-
tos industrializados mais
saudáveis, o MS e a Asso-
ciação Brasileira das In-
dústrias de Alimentação
fizeram um acordo para
reduzir o sódio em vários
produtos como temperos,
caldos, cereais matinais e
margarinas vegetais.

VOCÊ SABIA?
... Entorpecentes são responsáveis por 21% das

prisões masculinas.
... 60% das prisões femininas são causadas por

entorpecentes.
... 2,8 milhões de pessoas no Brasil usaram co-

caína de forma inalada ou fumada - via consumo
de crack ou de oxi - nos últimos 12 meses.

... O número de brasileiros que admite já ter
cheirado está pelos 6 milhões.

... 17% dos tabagistas dorme menos de seis ho-
ras por noite contra 7% dos não-fumantes...

Taxa de uso de crack e cocaína, entre as mu-
lheres o índice de dependência foi de 54%; já no
sexo masculino 46% são viciados...

Dependência de crack é maior entre as mulheres...
O consumo pesado de álcool tem sido identifi-

cado como fator de risco para AVC hemorrágico...
Beber uma taça de vinho não faz bem para o

coração,o álcool bloqueia a ação de antioxidan-
tes, sobretudo dos polifenóis.

... Estudo indica ligação entre o consumo de
maconha e o aumento no risco de desenvolver cân-
cer nos testículos.

... O Brasil é o maior mercado de crack do pla-
neta. 20% de todas as pedras da droga no mundo
são consumidas no País.

... Vinte e nove por cento dos adolescentes de

15 anos bebem toda semana.
... A idade média em que os jovens ficam bê-

bados pela primeira vez é 13,7 anos.
... Uma em cada quatro crianças de 9 anos já

provou alguma bebida alcoólica.
... Alcoolistas do sexo feminino sofrem danos

na região do cérebro três vezes mais rápido do
que do sexo masculino nas mesmas condições.

... A taxa de sucesso dos que usam adesivo ou
remédios para parar de fumar é muito maior do
que a dos que tentam se livrar do cigarro sozi-
nhos.

... Quase 300 mil brasileiros estão fumando o
narguilé. Um detalhe importante: os maiores
consumidores têm entre 13 e 24 anos de idade

... Narguilé aumenta o risco de câncer; 1h
equivale a consumir 100 cigarros.

... Excesso de bebida aumentando o risco de
transtorno de estresse pós-traumático...

Crianças que passam por situações de abuso
físico,sexual ou emocional são mais propensas a
desenvolver comportamentos associados ao vício...

1,5 milhão de usuários usam maconha fre-
quentemente no país, e deste total, 1,3 milhão,
já são considerados dependentes...

FONTE: http://www.antidrogas.com.br/
vocesabia.php

FOTOS: JOSÉ ANTONIO COSTA
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Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

N
o último sábado, 15 de
setembro, o time de
Nova Esperança, cate-

goria “Fraldinha” (até 08
anos) jogou uma partida im-
pecável contra a boa equi-
pe do Ciagym/Maringá, ven-
cendo e convencendo, apli-
cando uma  goleada de
13x01.

As arquibancadas do Gol
de Placa, campo de futebol
society estavam lotadas por
pais, amigos e torcedores
dos pequenos atletas que
foram incentivar os jogado-
res de Nova Esperança, que
são treinados e orientados
pelo Técnico Ayrton Felipe.
“O esporte orientado ajuda
a melhorar o relacionamen-
to e a integração social das
crianças, afastando-as das
ruas, das drogas e da violên-
cia e abrindo novas possibi-
lidades de convivência sa-
dia, relacionada com o pra-
zer, alegria, diversão, amiza-
de e bem estar. E que para
aqueles que se destacarem,
pode significar uma oportu-
nidade de integrar as equi-
pes de competições”, reve-
lou o técnico Ayrton Felipe.

Os atletas treinam 03 dias
na semana, sendo segunda,
quarta e sextas-feiras às
17:00 horas no campo de fu-
tebol society do Gol de Pla-
ca. De acordo com o Técni-
co Ayrton Felipe, que traba-
lha no futebol há vários anos,
o esporte ajuda as crianças
com problemas de relaciona-
mento e a descobrir o
corpo. “É normal que a cri-
ança comece no esporte in-
fluenciado por amigos, pelos
meios de comunicação, pe-
los pais, etc. Mas temos que

Há pouco mais de dois
meses, Marcos Assunção le-
vantava a taça da Copa do
Brasil para o Palmeiras, dava
fim a um jejum de uma dé-
cada sem títulos relevantes
e iniciava uma festa de re-
denção com a torcida. Ago-
ra, porém, o cenário é ou-
tro: o time está na zona de
rebaixamento do Brasileirão
e ameaçado de cair para a
Série B. Abatido, o volante
tentou explicar essa situa-
ção incômoda e explicou
que a conquista de julho foi
um dos fatores responsáveis
pela crise.

- O futebol proporciona
isso. Não tivemos essa vi-
são de que poderíamos es-
tar nessa situação ruim fal-
tando 13 jogos. Começa-
mos a perder partidas e
pensávamos que vencería-
mos quando quiséssemos.

Nova Esperança faz 13 a 01 no Ciagym/
Maringá em jogo amistoso no Gol de Placa

FUTEBOL

Em pé: Técnico Ayrton Felipe e os jogadores: André, Vitor, Pedro e Gabriel. Agachados: Saulo, Ruan e Rafinha

Diferentemente das duas
primeiras partidas anteriores
realizadas no Ecoestádio pela
Série B, quando o ingresso
custava R$ 60, o Atlético-PR
decidiu aumentar o preço para
os visitantes para a partida
deste sábado, diante do Cea-
rá, para R$ 100. O time nor-
destino criticou a postura do
rival e recusou a cota de 700
ingressos que teria direito.

De acordo com a assessoria
de imprensa do clube parana-
ense, o aumento já estava pre-
visto e não tem nada a ver com
a intenção manifestada pelo
comando da polícia militar do
Estado do Paraná.

Em entrevista à Rádio CBN
Curitiba, o coronel Ademar
Cunha Sobrinho pedia que
fosse ‘elitizado’ o público da
partida. A medida, segundo
ele, visava evitar brigas entre
as torcidas, uma vez que a tor-
cida organizada Cearamor é

FOTOS: ALEX FERNANDES FRANÇA

levar em conta que a crian-
ça, sobretudo, divirta-se. O
esporte deve ser introduzido
na vida da criança de uma
forma gradual, para que se dê
por satisfeitas suas necessi-
dades lúdicas”. Nas catego-
rias Pré-Mirim (até 09 anos)
e Mirim (até 11 anos) Nova
Esperança perdeu por 3x2 e
6x3 respectivamente.

No próximo sábado, 22,
haverá um novo amistoso,
desta vez em 06 categorias,
envolvendo garotos de 05 a
15 anos, contra o Grupo Fer-
nando Gomes/Escola de
Ouro/Corinthians Paulista,
da cidade de Paiçandu. O
início será as 08h.30min. no
campo de futebol society do
Gol de Placa.

Assunção ‘culpa’ título da Copa do
Brasil: ‘Fizemos festa demais’

Pela tranquilidade de
Mano Menezes na coletiva
após a vitória por 2 a 1 so-
bre a Argentina (assista no
vídeo aos melhores mo-
mentos), em Goiânia, pelo
Superclássico das Améri-
cas, nem parecia que mi-
nutos antes ele tinha pas-
sado pela maior pressão
desde que assumiu a Sele-
ção, há pouco mais de dois
anos. Os xingamentos da
torcida, que o chamou de
burro, e os pedidos pelo
retorno de Felipão, ao me-
nos aparentemente, foram
encarados com serenidade.

É verdade que nesse pe-
ríodo em que está no co-
mando do time verde e
amarelo, Mano teve outros
momentos de pressão e so-
freu algumas vaias. Mas da
maneira como foi no está-
dio Serra Dourada, ainda
não tinha acontecido. Prin-
cipalmente pelos apelos
para uma volta do penta-
campeão Luiz Felipe Sco-
lari ao comando técnico do
Brasil. A conquista da
Copa do Mundo de 2002
obtida pelo time dirigido
por Felipão completou dez
anos em 30 de junho.

- Não me irrita, porque
acho natural. Ainda mais
por se tratar de um técnico
pentacampeão. E as cir-
cunstâncias (de ele estar
desempregado) contribuem
para isso, portanto não te-
nho nada a reclamar da
torcida. Ela está no direito
dela. O torcedor tem um
carinho muito grande pelo
Felipão e não me incomo-
do com isso. Não vai tirar
a minha tranquilidade
para comandar a equipe
em campo - declarou o téc-
nico.

Mano afirmou ainda
que estava preparado para
essa pressão, em especial
nos jogos no Brasil. Recen-
temente, além do jogo com
a Argentina, na última
quarta-feira, a Seleção ven-
ceu a África do Sul por 1 a
0, em São Paulo, e goleou
a China por 8 a 0, no Re-
cife. Diante dos paulistas,
muitas vaias. E diante dos
nordestinos, muitos aplau-
sos.

- Sabemos exatamente o
momento que estamos vi-
vendo e sabíamos do que
poderíamos passar nesses
jogos no Brasil. Essas coi-
sas já foram cantadas para
outros técnicos lá atrás e
se repetiram, virando um
bordão. Faz parte da cul-
tura brasileira e temos de
saber conviver com isso -
finalizou Mano.

A seleção brasileira vol-
ta a se reunir no próximo
dia 1º de outubro, no CT
do Corinthians. O time
treina por lá até o dia 2 e
depois viaja, em voo freta-
do, para Resistencia, pal-
co da partida do dia 3, às
22h, contra a Argentina,
pelo Superclássico das
Américas. Depois de vencer
por 2 a 1 em Goiânia, o
empate dá o título ao Bra-
sil. Globoesporte.com

A maioria dos jogos que
perdemos foi por conta
dessa euforia. Talvez fize-
mos festa demais - disse
Assunção.

O volante afirma que o
time acreditava ser mais fá-
cil a disputa do Brasileirão
depois da conquista de ju-
lho. No entanto, constata-
ram o oposto: todos queri-
am ganhar do campeão da
Copa do Brasil.

Como resultado dessa
euforia do título, o Verdão
se afundou na zona de re-
baixamento. Agora com 20
pontos em 25 rodadas, o
time ocupa a 19ª posição,
trocou de técnico - saiu
Luiz Felipe Scolari para a
chegada de Gilson Kleina -
e se refugiou em um resort
em Itu para se concentrar
e fugir das ameaças de tor-
cedores.

- Tudo tem seu tempo,
momento de festa foi quan-
do ganhamos a Copa do Bra-
sil. É momento de estar con-
centrado, pensar nos jogos
que restam. O que não pode
acontecer é briga, quebra-
quebra. Podem ter certeza
de que vamos fazer de tudo
para sair desse buraco. Es-
tamos querendo. Criando
oportunidades, mas os nos-
sos erros estão fazendo com
que percamos partidas im-
portantes - disse o volante.

Marcos Assunção, em en-
trevista coletiva no Palmei-
ras (Foto: Marcos Ribolli /
Globoesporte.com)

Assunção aproveitou para
desabafar. Ele não se disse
triste pela situação em que
o Palmeiras está, preferiu
descrever seu estado de es-
pírito com outro sentimen-
to: a vergonha.

- É uma situação incômo-
da e muito ruim para nós jo-
gadores e para os torcedo-
res. Eu tenho vergonha de
sair da minha casa. É vergo-
nhoso. Meu filho quer sair e
prefiro ficar em casa. Não
tenho vergonha de vestir a
camisa do Palmeiras, mas
tenho do nosso trabalho.
Espero que com a chegada
desse novo treinador, con-
sigamos sair rapidamente
dessa zona de rebaixamen-
to - desabafou o jogador.
Globo.com

Em ‘jogo de risco’, Atlético-PR
aumenta ingresso para R$ 100;

Ceará critica e recusa cota
‘parceira’ da Império Alviver-
de, torcida organizada do Co-
ritiba.

“Já tivemos problemas com
o Ceará e com o Coritiba con-
tra o Paraná Clube. A polícia
militar vai adotar medidas se-
veras. Talvez, na redução da
carga de ingressos ou até mes-
mo solicitando o aumento do
preço dos ingressos para que
você consiga elitizar naquele
momento”, disse.

No entanto, a medida não foi
aprovada pela diretoria de fu-
tebol do clube nordestino. “Já
temos torcedores que gostariam
de ir a Curitiba para assistir ao
jogo. Mas estava esse impasse.
Conversei com a diretoria do
Atlético-PR e acho o preço
muito abusivo. Por isso, desis-
timos de solicitar nossa carga.
É necessário que seja dada se-
gurança a todos”, lamentou
Mazinho Patrão, supervisor de
futebol do Ceará, ao UOL Es-

porte.
Vale lembrar

que esse valor é
apenas para os
visitantes, uma
vez que não se-
rão vendidos in-
gressos para os
torcedores do
Atlético-PR —
apenas sócios te-
rão direito a assis-
tir a partida no
estádio. Diante
disso, não have-
rá comercializa-
ção dos ingressos
para o setor de
visitantes.

Campanha
‘Volta, Felipão’
não irrita Mano

na Seleção:
‘Acho natural’

O atleta Saulo, de 07
anos, durante lance
que resultou em um

dos 13 gols marcados
pelo time de Nova

Esperança
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ACINE MULHER promoveu com sucesso
a Mega Feira Ponta de Estoque

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

 Realizada no Salão Paroquial na sexta-fei-
ra, 14 de setembro das 09h às 22h e no sába-
do das 09h às 17h a Mega Feira Ponta de Es-
toque de Nova Esperança atraiu público da
cidade e toda região.

A Feira é uma realização da Acine Mulher,
através do Conselho da Mulher Empresária,
Executiva e Profissional da Acine e contou
com a participação de diversas lojas dos mais
variados segmentos – confecções, calçados,
tecidos, lingerie, dentre outros.

Como um evento já tradicional, a Ponta
de Estoque chama a atenção, por oferecer pro-
dutos de excelente qualidade a preços baixís-
simos, com descontos que variam de 20 a
60%.

“A Feira é a oportunidade que o comerci-
ante tem de oferecer ao cliente mercadorias
de qualidade a preços acessíveis”, destacou a
presidente da Acine Mulher, empresária So-
nia Marina Caeiro.

A Feira contou com o apoio da Prefeitura
Municipal, Câmara de Vereadores e Sicredi.
Procurando inovar a cada ano, a Feira teve
exposição de motocicletas da Honda Free Way
e de carros novos Ford da Picoli Veículos além
de apresentação do Grupo Musical da Escola
Municipal Julio Benatti na abertura, espaço
criança e praça de alimentação.

Mais uma vez foi firmada parceria com a
Secretaria Municipal de Saúde do município,
onde profissionais da saúde estiveram à dis-
posição de quem passasse por lá para verifi-
cação da pressão arterial e teste de glicemia.

Calcula-se que durante os dois dias de Fei-
ra, mais de 5 mil pessoas, passaram pelo Sa-
lão Paroquial de Nova Esperança vindas de
toda a região. A Diretoria da ACINE Mulher
agradece aos lojistas participantes, ao Sicre-
di, Prefeitura, Câmara, Secretaria Municipal
de Saúde, Picoli Veículos, Honda Free Way e
todos que contribuiram direta e inderetamen-
te para o sucesso da Feira.

A presidente da ACINE Mulher, empresária
Sônia Caeiro entre o presidente da ACINE

Jovem, empresário André Frassati e o
presidente da ACINE, empresário Mauro
Cerezuela durante a Mega Feira Ponta de

Estoque

Prefeita Municipal Maly Benatti fez a
abertura da Mega Feira Ponta de Estoque ao

lado dos diretores da Acine

O evento foi visitado por mais de 5 mil
pessoas

Na abertura houve a apresentação do Grupo
Musical da Escola Mun. Julio Benatti

Espaço Saúde – Secretaria
Municipal de Saúde

 Exposição de carros novos –
Ford – Picoli Veículos

Exposição de motocicletas
Honda Free Way
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A prefeita Maly Benatti
em breve estará
divulgando uma
prestação de contas à
população através de
um relatório sobre as
mais de 150 obras
concluídas ou em
andamento durante
seus 02 mandatos

ASSESSORIA DE IMPRENSA

ARQUIVO

O empresário
Eduardo

Pasquini esteve
na manhã de

terça-feira, 18 de
setembro em

Curitiba,
participando de

uma audiência
com o

Governador
Beto Richa.  Na

ocasião,
aproveitaram
para discutir

assuntos
relacionados às

eleições
municipais em

Nova Esperança


