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Hoje em dia, em muitos lugares do mundo, ainda
existem pessoas que não se importam com a gran-
de quantidade de lixo descartado e muito menos
com a separação ideal deste material. Se você ainda
não separa o seu lixo, pare e reflita um pouco sobre
o futuro que deseja para nós e para as próximas ge-
rações. Ao separar o lixo da maneira correta e colo-
car na calçada para os catadores levarem ao destino
correto, com certeza serão diminuídos os problemas
causados pelo descarte inapropriado. PÁG. 5

Novas vagas de estacionamentos em diagonal
serão ofertadas no centro de Nova Esperança

O Presidente do PSDB de Nova Esperança,
vereador Décimo Caetano esteve, juntamente com

o Chefe de Gabinete do Município, Antonio
Carlos Peçanha Palhano, no sábado, 10 de

março,  recepcionando o Governador Beto Richa
e o Deputado Estadual Luiz Accorsi quando da

abertura da 41ª Expoparanavaí.

SICREDI NOVA ESPERANÇA
Sicredi União PR promove reunião de núcleo na cidade
A cooperativa reuniu seus associados de Nova Esperança

para reunião de prestação de contas de 2011. PÁG. 8

Uma série de reportagens
sobre o trânsito vem sen-
do abordada por este Jor-
nal já há algum tempo. Al-
gumas delas dizem respei-
to à falta de vagas para es-
tacionar, sobretudo por
conseqüência do aumento
do fluxo de veículos que
trafegam em Nova Espe-
rança. A Praça Dom Pedro
II, na região central de
Nova Esperança já está
sendo há algum tempo uti-
lizada em seu interior
como estacionamento para
veículos. Este fato deve-se
em face da dificuldade
para se encontrar locais
para se estacionar, princi-
palmente em horários de
maior movimento nos ban-
cos e comércio. PÁG. 3

SEBRAE/PR e ACINE promovem
o “Negócio a Negócio”

em Nova Esperança

Richa corta
25% do valor
das emendas

dos deputados
Em reunião ontem no Pa-
lácio Iguaçu com pratica-
mente metade dos 54 de-
putados estaduais, o go-
verno do Paraná anunciou
que pagará apenas R$ 1,5
milhão dos R$ 2 milhões
de emendas parlamenta-
res individuais previstas
no orçamento deste ano.
Além disso, R$ 1 milhão
terá de ser aplicado em
ações previstas nos pro-
gramas da gestão Beto Ri-
cha, enquanto os outros R$
500 mil terão de ir obriga-
toriamente para a saúde.
Ou seja, além de cortar
25% do valor das emen-
das, o governo direcionou
o pagamento dos 75% res-
tantes. PÁG. 6

O SEBRAE/PR (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas) em parceria com a ACINE - Asso-
ciação Comercial e Industrial de Nova Esperança, com
o objetivo de alavancar os negócios dos Empreende-
dores Individuais (EI) e das Microempresas (ME) do
município, preparou um projeto destinado exclusi-
vamente a esse público. PÁG. 4

OSVALDO VIDUAL

ALEX FERNANDES FRANÇA

JOSÉ ANTÔNIO COSTA

DIVULGAÇÃO

ALEX FERNANDES FRANÇA

População adota novos hábitos e Nova Esperança
se torna referência na coleta seletiva de lixo
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ENTRELINHAS
***Os pêsames desta coluna à família  Jair/Cida Belentani   pelo

falecimento de sua querida filha  Lorena ocorrido terça feira
última.***Mostrando força, presidente Dilma troca os líderes do seu
partido, o PT,  por incompetência, na Câmara e no Senado.***Os gole-
adores Messi ( Barcelona ) e Neymar ( Santos) fazem parte da magia do
futebol mundial pelos seus clubes  elas espetaculares atuações.***Dos
doze acidentes fatais este ano em Maringá, oito eram
motociclistas.***Está faltando pulso firme na administração do PSF em
nossa cidade***O ex-beatle Paul Mc Cartney estará de volta ao Brasil
em abril próximo***Uma ponte no Amapá de 71 milhões de reais está
pronta há vários anos. Não é usada pela falta de acesso. Pode uma coisa
dessas?  É o próprio retrato da mediocridade do poder público brasileiro.
Temos que aprender muito com o Japão.*** “Quando o poder do amor
superar o amor pelo poder, o mundo conhecerá a paz”. Jimi Hendrix

www.pingoserespingos.blogspot.com

DR. JUAREZ DE OLIVEIRA

OPINIÃO DO BLOG
Programa Saúde da
Família de Nova Esperança
em crise profunda
O Programa Saúde da Família

(PSF) de Nova Esperança que ou-
trora foi modelo para implantação
desse programa em diversas outras
cidades de nossa região, atravessa
um momento muito ruim em sua
existência. A instabilidade de médi-
cos em diversas  unidades, com pre-
senças inconstantes, dando  aten-
dimentos precários as populações
de cada região, que por sua vez,
acabam ficando irritadas e dirigin-
do ao Hospital Municipal já satu-
rado.   Talvez esteja aí um dos gran-
des problemas do PSF. Mas tenho a
impressão também que seria inte-
ressante que cada unidade procu-
rasse resolver os seus problemas
de Agentes Comunitários de Saú-
de, Auxiliares de Enfermagem e de-
mais funcionários, além do traba-
lho com seus pacientes no seu dia
a dia, sem necessidade de ficar fa-
zendo fofocas, perdendo tempos
com  coisas banais, desnecessári-
as. Essas mudanças constantes de
Enfermeiras Chefes e Auxiliares
acabam não criando um vínculo
com a população da região, uma
das pilastras de sustentação e ob-
jetivo do Programa. Se cada unida-
de cumprisse as suas obrigações,
suas responsabilidades, não esta-
ríamos aqui escrevendo sobre este
assunto. Como trabalho neste Pro-
grama no Barão e Ivaitinga desde a
sua implantação pelo ex Secretario
de Saúde Dr Ali, há dez anos, falo
com convicção e  sugestão para  as
soluções de seus problemas. En-
quanto o PSF fica nesta lenga len-
ga, estamos perdendo prazos para
enviar inúmeros projetos e receber
verbas para  as melhorias que  nos-
so programa está exigindo com ur-
gência.

Banana, melhor, impossível!
Limitar apenas o sal da dieta

não basta para reduzir a pressão
arterial e prevenir infartos e AVC (aci-
dente vascular cerebral). Um estu-
do publicado no periódico ameri-
cano Archives of Internal Medicine
demonstrou que é preciso também
aumentar a ingestão de potássio.
Essa substância famosa por evitar
cãibras, estimula os vasos sanguí-
neos a se dilatarem, facilitando a
passagem de sangue, contribuin-
do para evitar a hipertensão. Esta
aí a principal qualidade da bana-
na.  Uma banana de tamanho mé-
dio fornece o potássio nas recomen-
dações diárias que o organismo ne-
cessita.  Só perde para o abacate
que é mais rico em potássio, mas
muito mais gorduroso e calórico que
a banana. Se você é hipertenso ou
pratica exercícios fiscos ou ainda
toma diurético, a banana deve ser
o seu grande aliado, cujas as van-
tagens são de perder de vista.

28 minutos
Este foi o excelente tempo feito

pela novaesperancense Emilia Ri-
beiro, atleta do 4º Batalhão da Polí-
cia Militar de Maringá, ao correr
seis quilômetros na Corrida da
Mulher  em homenagem ao Dia In-
ternacional da Mulher no último
domingo, em Maringá. Emília bri-
lhou na competição, galgando o
quinto lugar no cômputo  geral en-
tre  centenas de  mulheres de diver-
sas regiões e em primeiro lugar em
sua categoria, subindo ao ponto
mais alto do pódio, recebendo um
lindo troféu, um DVD e um rama-
lhete de flores. Com o espetacular
resultado, Emilia inscreve o seu
nome nas  corridas de rua de Ma-
ringá e do Paraná. Parabéns pelo
sucesso alcançado!

Bonitas propagandas
Os Outdoors luminosos insta-

ladas na cidade na Praça Melo Pa-
lheta e na Av. 14 de Dezembro  res-
pectivamente, dão um aspecto inte-
ressante, como que uma cidade
grande, com muito brilho e cores.
Trata-se de um serviço de primeiro
mundo, mostrando toda a pujan-
ça do comércio.  Todavia, eu acho
que valeria a pena a Associação
Comercial de Nova Esperança e a
Prefeitura Municipal darem uma re-
gulada nas propagandas, no senti-
do de uma maior valorização de
nosso comércio, evitando uma en-
xurrada   de propagandas nos te-
lões do comércio de cidades vizi-
nhas. De qualquer maneira, para-
béns aos proprietários dos outdo-
ors luminosos que acreditaram no
potencial de nossa cidade.

Torre de Tóquio,
a mais alta do mundo
Será inaugurada em maio pró-

ximo, em Tóquio, Japão, a Torre
mais alta do mundo, com 634 me-
tros de altura. Localizada num
bairro com casas e prédios tradi-
cionais, muitos templos budistas
e xintoístas, a Tokyo Sky Tree, terá
um prédio de 31 andares para es-
critórios, shoppings, estação de
metrô,  aquário e planetário. A
previsão é que cerca de  seis mi-

lhões de pessoas visitem esse  Com-
plexo da Torre por ano.

COISAS DO COTIDIANO
· Terça feira última, pela manhã,

um carro de som chamando os fiéis
para um culto estava tão alto que deve
ter assustado os próprios irmãos;

· “Parabéns a você” foi cantado
pelos seus colegas de trabalho quarta
feira última, 14 de março. Estou fa-
lando de Gislaine Michele dos San-
tos, a competente e elegante Técnica
em Enfermagem do Hospital Munici-
pal. Em sua residência houve o tradi-
cional tim-tim entre  Gislaine, famili-
ares e amigos.

· Casino, Grupo Francês,  compra
todo o Grupo Pão de Açúcar. Muita
grana no negócio;

· O brasileiro Mauro Vinicius, sal-
tou 8,23 metros em distância, em
quadra indoor, em Istambul, Turquia
e ganhou a medalha de ouro na  pro-
va;

· E o jornalista Juca Kfouri está
mais do que feliz da vida, pois o seu
desafeto Ricardo Teixeira deixou a pre-
sidência da CBF (Confederação Bra-
sileira de Futebol ). Só que deveria ser
preso e devolver toda a grana que
roubou durante os seus 28 anos de
mandato;

· E o Corinthians enxergou que o
jogador Adriano só estava mamando
no Parque São Jorge.  Mandou o im-
perador de volta para os seus amigos
traficantes de drogas;

· O novo presidente da CBF José
Maria Marin teve uma passagem inu-
sitada pelo futebol. No final da Copa
São Paulo deste ano vencido pelo
Corinthians, o Sr. Marin que estava
entregando medalhas, guardou no
bolso uma das medalhas, que  seria
entregue ao goleiro corintiano. O que
é pior, as câmeras de TVs mostraram
o momento em que Marin surrupiou
a medalha do garoto, que foi o único
a não receber a comenda. Que vexa-
me! Você pensou se a polícia resolve
fazer uma  vistoria e acha a medalha
roubada no bolso do cara?

· O prefeito de Roquera, cidade es-
panhola, autorizou o plantio de ma-
conha para pagar dívidas do municí-
pio.

· Ao que tudo indica Victor Benatti
e Juliana Razente, filhos de tradicio-
nais famílias novaesperancenses su-
birão logo ao altar para o tão espera-
do sim. Este evento promete ser o en-
lace do ano.

Que vergonha Beto Richa!
Segundo o Informativo 7/12 da

Adunioest do Sindicato dos Docentes
da Unioest de Cascavel, atualmente
os professores  das Universidades e
Faculdades Estaduais do Paraná  re-
cebem um salário menor  que as do
nordeste, como as estaduais baianas
e cearenses. Até o  Piauí    paga me-
lhor o   professor dessa categoria. Que
vergonha  governador Beto Richa!

L.E.R. ou D.O.R.T.
Lesão por esforço repetitivo (ler)

ou  distúrbio osteomuscular relacio-
nado ao trabalho (dort), são lesões
ligadas ao uso de força, posturas  com
desvios, compressão sobre os tecidos,
vibração e repetição. Esses são fato-
res biomecânicos que podem aconte-
cer no trabalho, em casa e nas ativi-
dades esportivas. Um exemplo práti-
co de ler são as tendinites, inflama-
ções dos tendões, como as de punho,
ocasionadas por exemplo, pelos mo-
vimentos de abrir e fechar da tesoura do
barbeiro ou o toque continuo nas te-
clas de um computador. Um exemplo
prático de dort, sãos as mas posturas
ao sentar-se em uma cadeira diante de
um computador. Com o passar do tem-
po, você terá muitas dores nas costas,
coxas e distúrbios visuais.

Um ano após o tsunami
No dia 11 de março de 2011, apro-

ximadamente 15.854 mortes aconte-
ceram no Japão, após um tisunami
que devastou a costa nordeste do país
e culminou com a tragédia nuclear
nos reatores de Fukushima. Acostu-
mados as  tragédias naturais e guer-
ras, o país volta a crescer, após recu-
peração de pontes, aeroportos, reto-
mada do abastecimento de gás, luz,
água,  indústrias, comércios, usinas
nucleares, etc. O país voltou em tão
pouco tempo a ocupar o lugar de des-
taque. Aqui no Brasil tivemos algu-
mas tragédias, não tão grande como
as do Japão, mas poderíamos citar as
enchentes de Santa Catarina e as de
Petrópolis e Teresópolis. há quase três
anos ou mais e até agora não resol-
vemos absolutamente nada. Aliás, um
dos prefeitos da serra carioca foi cas-
sado por desvio de verbas da popula-
ção carente e desabrigada. Políticos
discutem  que só liberarão as verbas
se forem feitos os tradicionais acer-
tos.  Por aí você pode sentir o que é
um país de cultura e amor a pátria de
um país de pouca cultura e um ban-
do de ladrões como o nosso. A cor-
rupção, a inércia e a burocracia em
todos os sentidos, contribuem para a
lentidão das obras. O dinheiro libera-
do  pelo governo federal nunca chega
às mãos de quem  deveria chegar! Nós
não temos planejamento. O Japão
tem de sobra. Por isso dão essa aula
de competência ao mundo!

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

U
ma série de reporta-
gens sobre o trânsito
vem sendo abordada

por este Jornal já há algum
tempo. Algumas delas di-
zem respeito à falta de va-
gas para estacionar, sobre-
tudo por conseqüência do
aumento do fluxo de veí-
culos que trafegam em
Nova Esperança.

A Praça Dom Pedro II,
na região central de Nova
Esperança já está sendo há
algum tempo utilizada em
seu interior como estacio-
namento para veículos.
Este fato deve-se em face
da dificuldade para se en-
contrar locais para se es-
tacionar, principalmente
em horários de maior mo-
vimento nos bancos e co-
mércio. De acordo com a
Prefeitura, para atender a
crescente demanda por
vagas, o entorno da Praça
será totalmente modificado
por meio de uma obra que
ofertará novas vagas em sen-
tido espinha de peixe (dia-
gonal), a exemplo do que
acontece na Avenida Brasil
de Maringá’.

Em contato com a re-
portagem, o vereador Dé-
cimo Caetano disse que
esta é uma solicitação an-
tiga sua. “Esta questão so-
bre mais vagas e a constru-
ção de espaços ao redor da
Praça D. Pedro II sempre
foi uma preocupação mi-
nha, tanto é que encami-
nhei requerimento ao Exe-
cutivo Municipal para a
oferta de mais lugares

Novas vagas de estacionamentos
em diagonal serão ofertadas no

centro de Nova Esperança
Aproximadamente
80 novas vagas em
sentido espinha de
peixe serão
disponibilizadas. O
local para as novas
vagas será no
entorno da Praça D.
Pedro II (Praça da
Igreja Católica)

Devido à insuficiência de locais para se estacionar, veículos ocupam o
interior da Praça D. Pedro II. A Prefeitura informou que vai construir no

entorno daquele local, cerca de 80 novas vagas

para se estacionar. Sensí-
vel e compreendendo a
situação, a prefeita con-
cordou com a nossa
idéia”, comentou o vere-
ador Décimo Caetano.

Só que para atender os
motoristas e dar início à
realização das obras de
infraestrutura e constru-
ção dos espaços destina-
dos às novas vagas a Pre-
feitura diz aguardar a re-
solução de algumas ques-
tões envolvendo a deso-
cupação de  espaços atu-
almente utilizados den-
tro da Praça por comerci-
antes.

ESTIMATIVA
Estima-se que 80 novas

vagas deverão ser criadas
para compensar a cres-
cente demanda devida,
sobretudo ao crescimen-
to da frota de veículos da
cidade e região.

A Praça da Igreja Cató-
lica por ser um dos locais
mais centrais de Nova
Esperança aglomera mui-
tos carros em sua volta e
uma obra arquitetônica
naquele local além de pro-
porcionar um embeleza-
mento naquele logradou-
ro, contribuirá na forma
do novaesperancense e

consumidores de cidades
circunvizinhas estaciona-
rem com mais conforto, se-
gurança e praticidade.

A prefeita Maly Benatti
está bastante otimista e dis-
se que este era um compro-
misso de campanha que ora
vem sendo cumprido. “Era
previsto que com a mudan-
ça do trânsito de parte da
Avenida 14 de dezembro, os
veículos migrariam para as
ruas paralelas, movimen-
tando o comércio e aumen-
tando a necessidade de um
número maior de vagas. As
obras em breve se iniciarão
e consequentemente supri-
remos parte desta deman-
da devido ao crescimento
de nossa cidade e sua con-
figuração como município
pólo de nossa micro-re-
gião”, frisou Maly.

PENDÊNCIAS
“Assim que forem resol-

vidas algumas questões ora
pendentes, como a desocu-
pação das “banquinhas do
Paraguai”, vamos iniciar as
obras naquele local e serão
feitos estacionamentos no
sentido ‘espinha de peixe’,
isto deverá disponibilizar
80 novos espaços para os
veículos estacionarem”, in-
formou a prefeita.

A Prefeitura informou
ainda que cedeu pelo pe-
ríodo te 20 anos um terre-
no localizado ao lado da
Praça Atílio Olivatti (atrás
da Estação Rodoviária)
para que os comerciantes
ali se instalem.

DETRAN
De acordo com a Cire-

tran, existem emplacados
no município até o último
levantamento de dezem-
bro do ano passado, 14.633
veículos. Esta frota au-
menta constantemente, di-
minuindo cada vez o nú-
mero das vagas de estaci-
onamento na cidade.

“Sempre venho para
Nova Esperança, mas te-
nho notado ultimamente
o crescimento assustador
da frota de veículos. Che-
go rodar de duas a três
vezes à procura de vagas
e quando encontro, é lon-
ge do local em que pre-
tendo ir. Que bom que a
Prefeitura está estrutu-
rando a cidade para esta
nova realidade. Mais va-
gas para se estacionar
será algo bom para todos
que freqüentam o comér-
cio.”, comentou Antonio
Lourenço Sobrinho, mo-
rador em Paranacity.

Brasília – A liberação da
venda e o consumo de be-
bidas alcoólicas nos estádi-
os de futebol durante a Copa
do Mundo e a Copa das
Confederações não serão
mais permitidos. A decisão
foi tomada na reunião dos
líderes da base governista
com o líder do governo na
Câmara, deputado Arlindo
Chinaglia (PT-SP), e com o
relator da Lei da Copa, de-
putado Vicente Cândido
(PT-SP).

Agora, caberá ao relator
retirar do texto da Lei Geral
da Copa, em análise na Câ-
mara dos Deputados, o arti-
go que libera a venda e con-
sumo de bebidas nos está-
dios durante os eventos es-
portivos. Cândido disse que
diante da decisão vai retirar

Lei da Copa não vai permitir
venda de bebidas nos estádios

o artigo do seu substituti-
vo a ser votado no plená-
rio da Câmara, na próxima
semana.

“Estamos entendendo
que o governo não tem
compromisso com esse ar-
tigo, não tem compromis-
so com a [Federação Inter-
nacional de Futebol] Fifa
em relação à venda de be-
bidas nos estádios. Cabe a
nós retirar do texto o dis-
positivo. Eu acho que fui
induzido ao erro nesse
item. Nesse caso, como é
posição do governo e já
havia várias rejeições, a
base está achando melhor
não encaminhar isso a
voto”, disse Vicente Cân-
dido.

O relator declarou ainda
que na sua avaliação hou-

ve mudança de posição do
governo, pois a orientação
que vinha recebendo duran-
te a elaboração do seu pare-
cer era no sentido de liberar
a venda de bebidas alcoóli-
cas durante os dois eventos
esportivos. “Estamos enten-
dendo que houve mudança
de posição do governo, a ori-
entação anterior foi com a
concordância do governo”.

Ao explicar a mudança de
posição em relação à venda
de bebidas nos estádios, o lí-
der Arlindo Chinaglia disse
que as lideranças entendiam
que havia um acordo entre o
Brasil e a Fifa para a libera-
ção da venda de bebidas.
“Havia dúvidas por parte de
muitos líderes se o Brasil ha-
via assumido um compromis-
so, ao trazer a Copa para o

nosso país, que automatica-
mente haveria a autorização
de venda de bebidas alcoó-
licas no estádios, até porque
tem uma lei que proíbe.
Hoje, ficou claro que o go-
verno não assumiu esse
compromisso”.

Chinaglia declarou ainda
que a partir da constatação
de que não havia o compro-
misso de liberação da ven-
da de bebidas, fez um levan-
tamento entre os líderes da
base governista, e que pra-
ticamente, por unanimida-
de, eles se posicionaram con-
tra a liberação da venda de
bebidas. “A partir desta si-
tuação, no mérito todos os
partidos se posicionaram
contra a liberação da venda
e consumo de bebidas alco-
ólicas”. Abr.

ALEX FERNANDES FRANÇA
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O
 SEBRAE/PR (Serviço
Brasileiro de Apoio
às Micro e Pequenas

Empresas) em parceria
com a ACINE - Associação
Comercial e Industrial de
Nova Esperança, com o
objetivo de alavancar os
negócios dos Empreende-
dores Individuais (EI) e
das Microempresas (ME)
do município, preparou
um projeto destinado ex-
clusivamente a esse pú-
blico.

O Projeto de Atendi-
mento Negócio a Negócio
proporciona contatos pre-
senciais com os proprietá-
rios de micro empresas e
empreendedores indivi-
duais buscando a conexão
entre a empresa assistida
e o Sebrae.

Com essa iniciativa, é
possível estabelecer um
vínculo de atendimento
continuado que possibili-
ta o crescimento da em-
presa e o desenvolvimen-
to empresarial do propri-
etário.

O projeto funciona com
uma atuação ativa de con-
sultores do Sebrae que vi-
sitam as empresas, fazem
um levantamento geral,
apresentam um diagnósti-
co do negócio, traçam um

PR. VALDEIR ALVES

Querer namorar é natural na vida
dos solteiros. Em nossa sociedade, a
prática do namoro para conhecer e
escolher um parceiro para o casa-
mento se tornou comum. E a cada
dia tem se tornado incontrolável, pois
os adolescentes e jovens tem tido um
senso de escolha errôneo, eles esco-
lhem pela aparência física e não pe-
los outros critérios; que a Palavra de
Deus nos ensina. E também pode-
mos nos admirar ao notar que a Bí-
blia fala muito pouco ou quase nada
a respeito do namoro, mas precisa-
mos lembrar que o namoro não era
a maneira comum de caminhar para
o casamento na época bíblica. Os
pais freqüentemente arranjaram os
casamentos dos filhos, como ainda
é o costume em muitas culturas.

Quero fazer algumas considera-
ções com respeito ao tema, que pode
gerar discórdias. A minha intenção
aqui não é influenciar e nem colo-
car essa abordagem sobre o assun-
to, como doutrina até porque, bibli-
camente esse assunto tem se muito
pouco a dizer e há nos instruir, po-
rém nós vivemos e nos movemos pe-
los princípios da Palavra de Deus.
Nossa regra de fé e pratica.

A primeira consideração é que o
processo de amadurecimento físico
e mental dos jovens traz tanto po-
tência quanto perigo. É claro, nos-
sos corpos freqüentemente amadu-
recem mais depressa que nosso juí-
zo. Além disso, os desejos sexuais
são com freqüência, mais fortes na
adolescência e na juventude do que
em qualquer outro período da vida.
Por esta razão, é importantíssimo que
os jovens percebam a importância
de manter a pureza sexual. É aqui
que entra os princípios da Palavra
de Deus. A Bíblia é clara sobre o fato
que ter relações sexuais antes do ca-
samento é pecaminoso. 1 Coríntios
7:1-2 nos diz:

1  Quanto ao que me escreves-
tes, é bom que o homem não toque
em mulher; 2  mas, por causa da
impureza, cada um tenha a sua pró-
pria esposa, e cada uma, o seu pró-
prio marido. 3  O marido conceda à
esposa o que lhe é devido, e também,
semelhantemente, a esposa, ao seu
marido.

Também em 1 Coríntios 6:18, nos
fala sobre “Fugi da impureza. Qual-
quer outro pecado que uma pessoa
cometer é fora do corpo; mas aquele
que pratica a imoralidade peca con-
tra o próprio corpo”.

A segunda consideração que gos-
taria de mencionar sobre o namoro é
que algumas pessoas citam a falta de
orientação específica nas Escrituras
para justificar a aceitação dos padrões
do mundo em relação ao namoro. Até
jovens que se dizem cristãos, às ve-
zes, começam a namorar sem pensar
nos princípios bíblicos que devem
governar o seu comportamento. Des-
preparados, facilmente caem nas ci-
ladas que o Diabo armou. Alguns co-
metem imoralidade, enquanto outros
namoram de olhos fechados e esco-
lhem mal os seus parceiros. Em am-
bos os casos, as conseqüências po-
dem ser desastrosas.

Outra consideração a respeito do
assunto, é que certamente alguns lei-
tores já estão discordando sobre o
assunto e outros dando glórias a
Deus; os que estão discordando já
pararam de ler, mas por outro lado,
os que estão glorificando a Deus, vão
fazer questão de colocar na frente de
seus filhos, essa matéria. Mas va-
mos lá para essa consideração: É
que Salomão em sua grande sabe-
doria afirmou: “Existe um tempo de-
terminado para todas as coisas na
vida”.  Sim, isso mesmo, na vida
existe momentos pra tudo!  Há tem-
po de plantar e tempo de colher, há
tempo para abraçar e deixar de abra-
çar, em outras palavras isso signifi-
ca dizer que existe um tempo deter-
minado por Deus para desfrutarmos
de carinhos, afagos, abraços e beijos
de alguém. Tudo o que começa antes
do tempo, que é determinado; faz-
nos perder tempo! É isso, o que acon-
tece hoje com casais e famílias que
constroem seus relacionamentos
antes do tempo, e por outro lado os
que não calculam e começam, e de-
pois são envergonhados pelo “tem-
po”.

Como foi acima já mencionado,
nas Escrituras Sagradas não a refe-
rencias sobre o namoro, mas quero
deixar alguns conselhos e princípios
sobre o relacionamento a dois. Cu-
jos parâmetros estão contidos na
educação cristã (da Bíblia) e não no
modismo do comportamento social,
que hoje tem sido imposto como uma
conduta e um estilo de vida por al-
guns seguimentos que ensinam dis-
torcidamente sobre o namoro.

1. Não namore por lazer: namoro
não é passatempo e o jovem cristão
consciente deve encarar o namoro
como uma etapa importante e bási-
ca para um relacionamento dura-
douro e feliz. Casamentos sólidos
decorrem de namoros bem ajusta-
dos.

2. Imponha limites no relaciona-
mento: o namoro moderno, segun-
do o ponto de vista dos incrédulos,
está deformado e nele intimidade se-
xual ou práticas que levam a uma
intimidade cada vez maior são nor-
mais, mas o namoro do jovem cris-
tão não deve ser assim. Precisamos
ter consciência de que o patrão do
mundo não é nosso estilo de vida.

3. Diga não ao sexo: Deus criou o
sexo para ser praticado entre duas
pessoas que se amam e têm entre si
um compromisso permanente. É
uma bênção para ser desfrutada ple-
namente dentro do casamento; fora
dele é impureza. Não caia na onda!
Seja Santo!

4. Mantenha a dignidade e o res-
peito: o namoro equilibrado tem um

SANTIDADE NO NAMORO

Um avivamento sobre a Terra
tratamento recíproco de dignida-
de, respeito e valorização. O res-
peito é imprescindível para um
compromisso respeitoso e dura-
douro. Desrespeito é falta de amor.
A falta de amor é a destruição dos
relacionamentos, é ausência de fi-
delidade.

5. Não se prenda em um jugo
desigual (II Co 6:14-18): iniciar
um namoro com alguém que não
tem temor a Deus e não é uma
nova criatura pode resultar em um
casamento equivocado. E aten-
ção: mesmo pessoas que freqüen-
tam igrejas evangélicas podem
não ser verdadeiros convertidos
ou não levarem o relacionamento
com Deus a sério. Vigia!

6. Não se isolem durante o na-
moro. Ficar sozinhos em lugares
onde os desejos podem aflorar
pode causar uma sensação de fal-
sa liberdade, dando ocasião para
a libertinagem. É aproveito para
tocar em um assunto polemico
dentro do namoro, “o beijo é pe-
cado”. Beijar não é pecado, mas
pode conduzir ao pecado. Tudo me
é licito, mas nem tudo me con-
vém. 1 Coríntios 6:12. O beijo no
namoro é muito mais egoísta do
que por amor.

7. Dêem prioridade para as coi-
sas espirituais. Participem juntos
de estudos e períodos de louvor.
Estudem a Bíblia juntos. Andem
com quem anda com Deus, pois o
conhecimento da verdade nos li-
berta dos pecados ocultos e cila-
das e armadilhas da vida.

8. Cuidado com sua carência,
ela se torna uma armadilha para
sua alma. Quando a carência
aflora, somos guiados pelas emo-
ções e nunca pela razão; em mui-
tos casos os princípios são deixa-
dos de lado.

9. Não deixe de ter os pais como
conselheiros. Os pais devem ser
os principais orientadores dos fi-
lhos também nos assuntos relaci-
onados a namoro, noivado e ca-
samento. Por outro lado, os filhos
devem honrar os pais e levar em
alta consideração suas recomen-
dações. Os pais sempre desejam o
melhor para os
filhos.  (Provérbios 6.20). Não
menos importante também é os
conselhos e a orientação dos lide-
res espirituais que são orientado-
res espirituais, no que diz respeito
as Escrituras Sagradas.

10. A vida familiar define bem
o caráter de uma pessoa. O alto
nível de cooperação em casa é fun-
damental. Outros fatores são im-
portantes: demonstrar os frutos do
Espírito Santo (Gálatas 5.22-23);
obedecer e honrar aos pais (Efési-
os 6.1-2); ouvir o ensino e a ins-
trução (Provérbios 1.8); tratar os
irmãos de sangue com amor (1
João 4.20); e auxiliar nas tarefas
domésticas (2 Tessalonicenses
3.10). Vão definir e ajudar muito
no início de um relacionamento.

Quero ainda mencionar algo
que talvez possa assustar a mui-
tos, mas para outros que não pas-
sam desinformados sobre os as-
suntos. Quero trazer alguns da-
dos que podem até fazer uma gran-
de diferença e creio até uma refle-
xão mais profunda sobre o namo-
ro. Há casos e casos, nos meios
de comunicação, em que jovens e
adolescentes se casaram prema-
turamente, isto é, sem uma for-
mação sobre o que eles poderiam
achar pela frente, e muitos deles,
para não falar a maioria, ou aca-
baram em morte ou em separa-
ção, e com uma gravidez na ado-
lescência. Pesquisas no meio
evangélico mostram que os jovens
não procuram mais namoros den-
tro das igrejas. Sobre isso você
caro leitor pode até pesquisar e terá
dados que certamente vão lhe as-
sustar, como a mim me assustou.

O namoro segundo os padrões
do mundo na realidade, não está
lhe preparando para o casamen-
to, mas para o divorcio. Ensinan-
do a pular casualmente para um
relacionamento e terminá-lo, logo
que deseja. Esse tipo de relacio-
namento torna-se prejudicial!
Torna prejudicial quando ele é fora
do tempo, quando e possessivo,
quando é leviano, quando afeta
comunhão coma Igreja e quando
descamba para a impureza sexu-
al. Se você espera ter um casamen-
to que dure toda a vida, não é esse
tipo de pensamento que deve car-
regar consigo.

Deus criou o casamento, para
prevalecer ao teste do tempo. Você
deseja uma historia de amor, e vi-
ver um final feliz, ou viver momen-
tos felizes em sua vida? Pense em
seu futuro cônjuge. O que você
está disposto a dar a ele ou ela?
Você pode escolher dar ao seu fu-
turo cônjuge o seu futuro mais
precioso: a sua pureza, tanto in-
terna como externa, e a sua deci-
são de esperar por ele ou por ela.
Lembre-se: não é apenas o seu
futuro que esta em jogo. As deci-
sões que você toma hoje afetação
os filhos de seus filhos! Pense no
que aconteceria se tivéssemos um
“avivamento de pureza”, jovens e
adolescentes, com sinais de ma-
turidade e com bases solidas, terí-
amos uma sociedade preparada
para enfrentar mais as intempéri-
es da vida. Deus abençoe essa ge-
ração! 1 João 2:13  Pais, eu vos
escrevo, porque conheceis aquele
que existe desde o princípio. Jo-
vens, eu vos escrevo, porque ten-
des vencido o Maligno.

Valdeir Alves,
pastor da ICDES
Escritor e Professor do Insti-

tuto de Teologia Rhema
Conferencista da Cruzada

Internacional de Fé e Milagres

Sebrae/Pr e Acine promovem o
“Negócio a Negócio” em Nova Esperança

plano de ação e verificam
os resultados.

O projeto está aconte-
cendo em todo Brasil. A
consultoria a empresa é
gratuita. O atendimento é
feito diretamente com o
responsável pela empre-
sa, sendo que o Agente de
Orientação Empresarial
do Sebrae realiza três vi-
sitas num intervalo de 15
à 20 dias de uma visita a
outra sendo dividida en-
tre diagnóstico da empre-
sa/ entrega de diagnósti-
co com dicas e soluções
e a última visita é de

acompanhamento e veri-
ficação de resultados.

As empresas associa-
das a ACINE que ainda
não foram atendidas
pelo Negócio a Negócio
serão comunicadas so-
bre a visita do consultor
e as empresas não asso-
ciadas, caso hajam in-
teresse, poderão entrar
em contato com a Asso-
ciação Comercial pelo
fone: (44) 3252-4242 e
agendar uma visi ta ,
lembrando que o núme-
ro de atendimentos é
limitado.

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

A noite de quinta-fei-
ra, 08 de março foi
marcada pelo encontro
de amigos no Show de
Bola Futebol Society de
Alto Paraná.

Graças ao bom rela-
cionamento mantido
entre a imprensa e o
município de Alto Pa-
raná. Funcionários da
prefeitura, empresários
e profissionais liberais
decidiram montar uma
equipe e enfrentar o
Jornal Noroeste de
Nova Esperança no fu-
tebol em grama sinté-
tica.

O jogo foi marcado
por belos lances, dis-
putas acirradas, prima-
ram acima de tudo pelo
espírito esportivo,
principal objetivo da
organização, porém
muitos gols. Ao todo 13
gols.

O placar final em
nada importou, pois o
grande vencedor da
partida foi a amizade e
o espírito esportivo
mantido entre os ami-
gos do Jornal Noroeste
e da Prefeitura de Alto
Paraná que ao final do
jogo se confraterniza-
ram e já planejam no-
vos “embates” que pro-
movem o bem estar e a
união de verdadeiros
amigos.

Jornal Noroeste “enfrentou”
Alto Paraná no futebol

A forte equipe de Alto Paraná que é formada por funcionários
públicos, empresários e profissionais liberais

A equipe do Jornal Noroeste utilizou o lendário uniforme da equipe do
Barizon Esporte Clube que foi fundado em 1982

O Agente de Orientação Empresarial do Sebrae/PR – Nedson Candido Rocha Junior
em visita ao Jornal Noroeste durante essa semana. Nedson estará visitando
Empreendedores Individuais (EI) e Microempresas (ME) de Nova Esperança

Empresas
associadas a ACINE
que ainda não foram

atendidas pelo
Negócio a Negócio
serão comunicadas

sobre a visita do
consultor e as
empresas não

associadas, caso
hajam interesse,

poderão entrar em
contato com a

Associação
Comercial pelo fone:
(44) 3252-4242 e falar

com a Cíntia
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Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

H
oje em dia, em mui-
tos lugares do mun-
do, ainda existem

pessoas que não se impor-
tam com a grande quanti-
dade de lixo descartado e
muito menos com a sepa-
ração ideal deste material.

Se você ainda não sepa-
ra o seu lixo, pare e reflita
um pouco sobre o futuro
que deseja para nós e para
as próximas gerações.

Ao separar o lixo da
maneira correta e colocar
na calçada para os catado-
res levarem ao destino cor-
reto, com certeza serão di-
minuídos os problemas
causados pelo descarte
inapropriado.

A correta separação do
lixo e a coleta seletiva aju-
darão a melhorar a quali-
dade de vida, preservando
a cidade limpa e sem a pro-
liferação de doenças como
a dengue, que muitas ve-
zes é causada por recipi-
entes, com água da chuva
acumulada, jogados nas
ruas e quintais.

A coleta seletiva facilita
a reciclagem do lixo reuti-
lizável e ainda gera empre-
gos e ajuda a preservar o
nosso meio ambiente evi-
tando a extração de mais
matéria-prima e a poluição.

Preocupação com o
meio ambiente é comum
no discurso das pessoas
influentes, mas não se tem
visto muitos resultados
positivos em muitas par-
tes do País. Além de falar
é necessário agir e traba-
lhando em conjunto com
a comunidade fica mais
fácil alcançar resultados
positivos.

Em Nova Esperança, a
administração municipal e
a grande parte da comuni-
dade estão fazendo o tra-
balho de separação do lixo
reciclável e orgânico e dan-
do o destino correto a es-
tes resíduos sólidos. A
Prefeitura firmou um con-
vênio com a Cooperativa
dos Catadores de Materi-
ais Recicláveis(Cocamare),
onde investe em aulas de
educação ambiental para
alunos das Escolas da ci-
dade.

A coleta seletiva do lixo
é um assunto de grande
importância para a socie-
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População adota novos hábitos e cidade se
torna referência na coleta seletiva de lixo

Município investe
recursos em
Educação
Ambiental,
alertando,
sobretudo jovens e
crianças a
importância de
respeitar a
natureza. Mais de
30 municípios já
visitaram a
Cooperativa de
Catadores de
Materiais
Recicláveis para
conhecer o Projeto
desenvolvido
na cidade

“Se em alguma residência o lixo não estiver devidamente
separado da maneira correta, é afixado um adesivo dizendo
que “este lixo não foi recolhido porque não está separado”,

medida que criou certa resistência no início de sua
implantação, mas que acabou de certa forma forjando na
população um novo hábito que contribui na preservação

ambiental”, destaca Adélia Picheck Faganelo

“A Cooperativa vai receber em breve um recurso na ordem de
R$200 mil da Funasa a fundo perdido. O município dará uma
contrapartida de R$8 mil para a aquisição de um caminhão

trucado, melhorando ainda mais a logística da comercialização
dos materiais recolhidos”, frisou Rosilda Vieira, Diretora-

Presidente da Cocamare
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dade, pois interfere dire-
tamente na preservação do
meio ambiente.

Ao desenvolver este
tipo de coleta, diminui-se
a poluição dos solos e dos
rios, gera-se novas rendas
e até a nossa economia
cresce.

GERAÇÃO DE
RESÍDUOS
O aumento na geração

de resíduos tem causado
uma série de problemas
em vários municípios do
país, tais como a redução
da vida útil dos aterros sa-
nitários e o recorrente uso
dos “lixões”, que geram
prejuízos ao meio ambien-

te. Neste cenário, Nova
Esperança tem se destaca-
do pelo trabalho realizado
com a destinação final do
lixo. O projeto desenvol-
vido no município busca
envolver a comunidade no
processo de conscientiza-
ção ambiental.

Desde 2009 todos os
moradores devem deixar o
material reciclável separa-
do para a coleta, o que re-
duz a quantidade de resí-
duos encaminhados ao
aterro. Quem desrespeita
a norma não tem o lixo re-
movido, medida que teve
apoio da Promotoria de
Proteção do Meio Ambien-

te do Ministério Público
do Paraná.

A Promotoria firmou um
termo de ajuste com as em-
presas da cidade para que
elas dêem uma destinação
correta aos resíduos.

O município tem feito
campanhas de conscienti-
zação, com a divulgação e
realização de palestras
com estudantes e profes-
sores da cidade. Com as
medidas, a Secretária Mu-
nicipal do Meio Ambien-
te, Adélia Picheck Fagane-
lo, estima que aproxima-
damente 90% dos mora-
dores da cidade (que tem
uma população de 26,5 mil

habitantes) separem o
lixo.

“Se em alguma resi-
dência o lixo não estiver
devidamente separado da
maneira correta, é afixado
um adesivo dizendo que
“este lixo não foi recolhi-
do porque não está sepa-
rado”, medida que criou
certa resistência no início
de sua implantação, mas
que acabou de certa forma
forjando na população um
novo hábito que contribui
na preservação ambien-
tal”, destaca Adélia Piche-
ck Faganelo.

Mais de 30 municí-
pios já  visitaram o muni-

cípio para conhecer o Pro-
jeto, dentre estes Cascavel,
Cianorte, Loanda, Marial-
va, Inajá, Paranacity, Flo-
raí, Atalaia, Colorado, Pa-
ranavaí, Tapira dentre ou-
tros.

De acordo com a Direto-
ra-Presidente da Cocama-
re  Rosilda Vieira, “A Coo-
perativa vai receber em
breve um recurso na or-
dem de R$200 mil da Fu-
nasa a fundo perdido. O
município dará uma con-
trapartida de R$8 mil para
a aquisição de um cami-
nhão trucado, melhorando
ainda mais a logística da
comercialização de materi-
ais”, frisou Rosilda.

AÇÕES
- Desde 2009 iniciou-se

a separação do material re-
ciclável do lixo comum
por meio do Cooperativis-
mo, seguindo critérios
mais profissionais;

- Quem desrespeita a
norma não tem o lixo re-
movido;

- Campanha de consci-
entização entre a popula-
ção. Cerca de 90% dos mo-
radores da cidade sepa-
ram o lixo.

CATADORES
Para facilitar a separação

dos recicláveis, os cami-
nhões que recolhem lixo
em Nova Esperança são
acompanhados por uma
carreta da cooperativa de
catadores da cidade. Todo
o material reciclável (cer-
ca de 80 toneladas men-
sais) é encaminhado para
a sede do grupo, que tem
aproximadamente 40 tra-
balhadores.

O terreno da cooperati-
va foi cedido pela prefei-
tura, que arca com os cus-
tos de energia elétrica,
água, motorista, combustí-
vel e cestas básicas. No fim
do mês, cada catador rece-
be cerca de R$ 600 no ra-
teio da produção. “Todo
esse trabalho é como se
fosse uma orquestra. Cada
um vai tocando seu instru-
mento e cuidando para
não desafinar”, comparou
Adélia. Em 2010 o projeto
rendeu ao município um
prêmio dado pela associa-
ção Cempre (Compromis-
so Empresarial para a Re-
ciclagem), que homena-
geia as iniciativas que am-
pliam e melhoram o pro-
cesso de coleta seletiva no
país.

Todo o material reciclável, cerca de 80 toneladas
mensais é encaminhado para a Cooperativa dos
Catadores de Materiais Recicláveis (Cocamare)

NOVA ESPERANÇA



PARA VOCÊ MEDITAR...

Richa corta 25% do valor das emendas dos deputados

Traiano (extrema direita da foto) e Durval (a seu lado) comandaram a reunião com
deputados: a partir de 2013 os parlamentares não terão mais emendas, mas

poderão sugerir investimentos no plano de governo

E
m reunião ontem no
Palácio Iguaçu com
praticamente metade

dos 54 deputados estadu-
ais, o governo do Paraná
anunciou que pagará ape-
nas R$ 1,5 milhão dos R$
2 milhões de emendas par-
lamentares individuais
previstas no orçamento
deste ano. Além disso, R$
1 milhão terá de ser apli-
cado em ações previstas
nos programas da gestão
Beto Richa, enquanto os
outros R$ 500 mil terão de
ir obrigatoriamente para a
saúde. Ou seja, além de
cortar 25% do valor das
emendas, o governo dire-
cionou o pagamento dos
75% restantes. Ainda as-
sim, a maioria dos depu-
tados saiu satisfeita.

O governo comunicou
ainda que, para o orça-
mento de 2013, não irá
mais acatar emendas de
deputados. De acordo com
o líder do governo na As-
sembleia, Ademar Traiano
(PSDB), emenda é uma
palavra muito pejorativa,
diante de todos os proble-
mas de corrupção que elas
têm gerado nos últimos

anos. “Daqui para frente,
faremos tudo da forma
que acordamos ontem,
com indicações de inves-
timentos dentro dos pro-
gramas de governo”, disse
ele.

Um agrado foi feito ao
anunciar que os R$ 300
mil em emendas parla-
mentares, que o governo
ofereceu a cada deputado
no fim de 2011, será pago
a partir do fim deste mês,

segundo Traiano.
A reunião de ontem foi

uma tentativa de serenar
os ânimos dos deputados
da base. Comandaram o
encontro o secretário da
Casa Civil, Durval Amaral,
além de Ademar Traiano.
Os dois comunicaram aos
deputados que o caixa do
estado permite pagar ape-
nas R$ 1,5 milhão e não R$
2 milhões das emendas.
Além disso, os recursos

terão de ser destinados a
áreas consideradas priori-
tárias para o governo.

“Cada deputado colocou
R$ 2 milhões em emendas
[no orçamento] de livre e
espontânea vontade, por-
que havia rubrica orça-
mentária para isso. Mas
não havia nenhum com-
promisso do governo em
pagá-las”, argumentou
Traiano. “Todos saíram sa-
tisfeitos por poder atender

suas bases, até porque o
governo anterior nunca
pagou as emendas.”

Segundo Traiano, a par-
tir de segunda-feira, os
deputados poderão procu-
rar o secretário do Plane-
jamento, Cassio Taniguchi,
para acelerar a liberação
das emendas, principal-
mente porque, como 2012
é ano eleitoral, os investi-
mentos do governo nos
municípios só podem ser
feitos até o início de julho.

A decisão do governo,
que na teoria poderia de-
sagradar aos deputados,
parece ter satisfeito à gran-
de maioria. Além de nun-
ca terem tido as emendas
pagas nos oito anos do go-
verno Roberto Requião
(PMDB), os parlamentares
poderão direcionar, em
ano eleitoral, investimen-
tos para municípios admi-
nistrados por aliados.

Nos últimos dias, a in-
definição sobre o paga-
mento das emendas pro-
vocou o início de uma re-
belião entre deputados do
PMDB. Por formarem a
maior bancada na Assem-
bleia, os peemedebistas

aproveitaram para cobrar
mais respeito por parte do
Executivo. Alguns mais
exaltados chegaram, inclu-
sive, a ameaçar migrar
para a oposição.

Um dos parlamentares
que mais cobrava a libera-
ção das emendas para “não
pagar mico no interior”,
Nereu Moura (PMDB) dis-
se estar contemplado com
a decisão. “Embora tenham
sido cortados R$ 500 mil,
pelo menos temos um nor-
te a partir de agora, que
antes não existia. Antes,
apenas se criava uma ex-
pectativa e isso desgasta-
va os deputados no interi-
or.”

Já o líder do bloco PPS-
PMN, Cesar Silvestri Fi-
lho (PPS), disse que, ape-
sar de um ou outro depu-
tado ter lamentado de iní-
cio a perda de R$ 500 mil,
o acordo agradou a todos.
“Esse é um instrumento
para o próprio governo
cumprir suas metas de in-
vestimentos em algumas
áreas, que, ao mesmo tem-
po, garante a liberação de
recursos aos deputados.”
Gazeta Maringá

A Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS)
acaba de lançar o Guia Prá-
tico e Guia de Bolso sobre
Planos de Saúde, com o ob-
jetivo de esclarecer dúvidas
de usuários e de quem de-
seja contratar um plano pela
primeira vez. Os dois guias
podem ser acessados pela
internet, através do endere-
ço eletrônico
www.ans.gov.br. As princi-
pais orientações são sobre
cuidados na hora de contra-
tar o plano, serviços que
devem ser oferecidos pelas
operadoras, prazo de carên-
cia, marcação de consultas,
internações e reajuste das
mensalidades. Assuntos aos
quais o consumidor deve fi-
car atento, assim como à
rede conveniada, sendo hos-
pitais, médicos e clínicas, e
valores diferenciados, con-
forme a idade.

Entre as dicas para quem
vai contratar um plano de
saúde pela primeira vez, o
guia sugere que o usuário
avalie as necessidades de
quem vai usar os serviços do
plano, como quantas pesso-
as, quais as condições de
saúde e tipo de atendimen-
to que possam precisar, ida-
de, em que locais será ne-
cessário ter o atendimento
disponível e quanto é pos-

O Comitê de Política
Monetária (Copom) do
Banco Central (BC) man-
teve a projeção de que
não haverá reajuste dos
preços de gás de botijão
e da gasolina no acu-
mulado de 2012.

De acordo com a ata
da última reunião do
Copom, em que a taxa
básica de juros foi redu-
zida para 9,75% ao
ano, "os choques identi-
ficados, e seus impactos,
foram reavaliados de
acordo com o novo con-

Copom mantém projeção de reajuste zero para

gasolina e gás de botijão no acumulado de 2012

junto de informações dis-
ponível. O cenário consi-
derado nas simulações
também levou o comitê a

manter outras projeções".
Foram mantidas tam-

bém as estimativas de au-
mento das tarifas de tele-
fonia fixa e de eletricida-
de, para o acumulado de
2012, em 1,5% e 2,3%,
respectivamente. Tam-
bém houve estabilidade
na projeção de reajuste,
construída item a item,
para o conjunto de pre-
ços administrados por
contrato e monitorados
para o acumulado de
2012, que permaneceu
em 4%.

Para o próximo ano,
a expectativa de reajus-
te para o conjunto de
preços administrados
por contrato e monitora-
dos foi reduzida para
4,5%, ante os 4,6% pre-
vistos na ata anterior.
Essa projeção se baseia
em modelos "que consi-
deram, entre outras va-
riáveis, componentes
sazonais, variações
cambiais, inflação de
preços livres e inflação
medida pelo Índice Ge-
ral de Preços [IGP]".

ANS lança guia para usuários de planos de saúde
sível pagar. Para isso exis-
tem diversos segmentos de
plano: ambulatorial (para
consultas, pré-natal, exames
e cirurgias sem internação);
hospitalar (internação);
odontológico; ambulatório
+ hospitalar ou plano de
referência. Ainda segundo o
guia, o consumidor deve se
informar sobre as faixas de
idade e as escolhas determi-
nantes para definir o preço
final do plano. Além disso,
deve saber que há planos
que cobram um valor fixo
por mês, com ou sem a utili-
zação dos serviços. Outros
planos de saúde cobram men-
salidade menor, mas acres-
centam um valor adicional a
ser pago a cada atendimen-
to, consulta ou exame reali-
zados. Outra dica é pesqui-
sar e comparar opções de pla-
nos através da ANS, que pos-
sui dados de contratos, ava-
liações e qualidade das em-
presas, e, antes de assinar o
contrato, verifique se a em-
presa escolhida tem registro
na ANS. Para isso, basta o
usuário consultar o endere-
ço eletrônico ou ligar no
0800 701 9656.

Mensalidade e prazos. Ao
realizar a contratação, o usu-
ário deve ter acesso: à có-
pia do contrato assinado; ao
manual de relação dos pro-

fissionais, hospitais, clínicas
e laboratórios credenciados;
na carteirinha deve conter
nome, empresa, registro na
ANS e número ou nome do
plano. O reajuste de mensa-
lidades só acontece quando
o usuário muda de faixa etá-
ria, ou seja, completa idade
que ultrapasse o limite da
faixa etária na qual se en-
contrava antes, e uma vez
por ano, na data de aniver-
sário do contrato.

A agência alerta que os
principais prazos máximos

de atendimento são de até
sete dias úteis para consul-
ta básica de pediatria, clíni-
ca médica, cirurgia geral, gi-
necologia e obstetrícia, de
até 14 dias para as demais
especialidades. Para exames
em laboratórios de análises
clínicas em regime ambula-
torial, o prazo é de três dias,
e de internação é de até 21
dias úteis. Já para casos de
urgência e emergência, o
atendimento deve ser ime-
diato.

Fonte: jmonline.com.br
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Como podemos enfrentar a
morte? Não devemos ter medo
se Deus está conosco. A Bíblia
diz em Salmos 23:4 “Ainda que
eu ande pelo vale da sombra
da morte, não temerei mal al-
gum, porque tu estás comigo; a
tua vara e o teu cajado me con-
solam.”

Como é a morte? É como um
sono. A Bíblia diz em 1 Tessalo-
nicenses 4:13 “Não queremos,
porém, irmãos, que sejais igno-
rantes acerca dos que já dor-
mem, para que não vos entris-
teçais como os outros que não
têm esperança..” E a Bíblia diz
em João 11:11-14 “E, tendo as-
sim falado, acrescentou: Láza-
ro, o nosso amigo, dorme, mas
vou despertá-lo do sono. Disse-
ram-lhe, pois, os discípulos: Se-
nhor, se dorme, ficará bom. Mas
Jesus falara da sua morte; eles,
porém, entenderam que falava
do repouso do sono. Então Je-
sus lhes disse claramente:
Lázaro morreu.”

Segundo Daniel, onde dor-
mem os mortos? A Bíblia diz em
Daniel 12:2 “E muitos dos que
dormem no pó da terra ressus-
citarão, uns para a vida eter-
na, e outros para vergonha e
desprezo eterno.”

Sabem os mortos algo? A Bí-
blia diz em Eclesiastes 9:5-6,
10 “Pois os vivos sabem que
morrerão, mas os mortos não
sabem coisa nenhuma, nem
tampouco têm eles daí em di-
ante recompensa; porque a sua
memória ficou entregue ao es-
quecimento. Tanto o seu amor
como o seu ódio e a sua inveja
já pereceram; nem têm eles daí
em diante parte para sempre
em coisa alguma do que se faz
debaixo do sol. Tudo quanto te
vier à mão para fazer, faze-o
conforme as tuas forças; porque
no Seol, para onde tu vais, não
há obra, nem projeto, nem co-
nhecimento, nem sabedoria al-
guma.”

Mas a morte não é o fim. A
Bíblia diz em Isaías 26:19 “Os
teus mortos viverão, os seus cor-
pos ressuscitarão; despertai e
exultai, vós que habitais no pó;
porque o teu orvalho é orvalho
de luz, e sobre a terra das som-
bras fá-lo-ás cair.”

Que promete Jesus aos que
morrem ? A Bíblia diz em Oséi-
as 13:14 “Eu os remirei do po-
der do Seol, e os resgatarei da
morte. Onde estão, ó morte, as
tuas pragas? Onde está, ó Seol,
a tua destruição? A compaixão
está escondida de meus olhos.”

O poder da ressurreicção
vem de Cristo. A Bíblia diz em
1 Coríntios 15:21-22 “Porque,
assim como por um homem veio
a morte, também por um ho-
mem veio a ressurreição dos
mortos. Pois como em Adão to-
dos morrem, do mesmo modo
em Cristo todos serão vivifica-

O QUE A BÍBLIA DIZ
SOBRE A MORTE?

dos.”
Por que que Deus deu o Seu

Filho ao mundo? A Bíblia diz
em João 3:16 “Porque Deus
amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele
crê não pereça, mas tenha a
vida eterna.”

Ambos os justos e os impios
serão ressuscitados. A Bíblia
diz em João 5:28-29 “Não vos
admireis disso, porque vem a
hora em que todos os que estão
nos sepulcros ouvirão a sua
voz e sairão: os que tiverem fei-
to o bem, para a ressurreição
da vida, e os que tiverem pra-
ticado o mal, para a ressurrei-
ção do juízo.”

Os justos serão ressuscita-
dos na Segunda Vinda de Cris-
to. A Bíblia diz em 1 Tessaloni-
censes 4:16-17 “Porque o Se-
nhor mesmo descerá do céu
com grande brado, à voz do
arcanjo, ao som da trombeta de
Deus, e os que morreram em
Cristo ressuscitarão primeiro.
Depois nós, os que ficarmos vi-
vos seremos arrebatados jun-
tamente com eles, nas nuvens,
ao encontro do Senhor nos ares,
e assim estaremos para sem-
pre com o Senhor.”

Que acontecerá depois da
ressurreição? A Bíblia diz em
Filipenses 3:20-21 “Mas a nos-
sa pátria está nos céus, donde
também aguardamos um Sal-
vador, o Senhor Jesus Cristo,
que transformará o corpo da
nossa humilhação, para ser
conforme ao corpo da sua gló-
ria, segundo o seu eficaz poder
de até sujeitar a si todas as
coisas.”

Por quanto tempo viveram
os justos ressuscitados? A Bí-
blia diz em Lucas 20:36 “Por-
que já não podem mais mor-
rer; pois são iguais aos anjos, e
são filhos de Deus, sendo filhos
da ressurreição.”

Quanto tempo têm que es-
perar os impíos depois da pri-
meira ressurreicção para que
eles mesmos sejam ressuscita-
dos? A Bíblia diz em Apocalip-
se 20:4-5 “E eles [os justos] re-
viveram, e reinaram com Cris-
to durante mil anos. (Mas os
outros mortos não reviveram,
até que os mil anos se comple-
tassem.).”

Qual é o destino dos impí-
os? A Bíblia diz em Apocalipse
20:9 “Mas desceu fogo do céu,
e os devorou.”

Quem são os impíos? A Bí-
blia diz em Apocalipse 21:8
“Mas, quanto aos medrosos, e
aos incrédulos, e aos abominá-
veis, e aos homicidas, e aos
adúlteros, e aos feiticeiros, e
aos idólatras, e a todos os men-
tirosos, a sua parte será no lago
ardente de fogo e enxofre, que
é a segunda morte.”
www.jesusvoltara.com.br
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Na corrida da Mulher, acontecida no domingo, 11 de março, em ho-
menagem ao Dia Internacional da Mulher, a maratonista novaesperan-
cense Emília Ribeiro brilhou na prova ao correr os 06 km em 28 minu-
tos, sagrando-se campeã em sua categoria.

Além disso, Emília ainda ficou em 5° lugar no cômputo geral. Partici-
param do evento centenas de mulheres de várias partes do Estado, in-
clusive corredoras de alto nível.  Com este resultado espetacular, Emília
Ribeiro, atleta do 4º Batalhão da Polícia Militar de Maringá inscreve seu
nome na história das corridas de rua de Maringá e do Paraná. A corredora
recebeu um lindo troféu, um DVD, um ramalhete de flores pela conquista e
inúmeros parabéns. Este Jornal, que tem procurado valorizar os talentos de
Nova Esperança, cumprimenta Emília pelo sucesso.

AVENIDA FELIPE CAMARÃO
NOSSAS RUAS... NOSSA HISTÓRIA

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

A
venida que liga a entrada
da cidade até o Jardim das
Flores (proximidades da

Escola Júlio Benatti) tem seu
nome pouco conhecido pelos
novaesperancenses. Antônio
Filipe Camarão  foi um indí-
gena brasileiro da tribo poti-
guar, nascido no início do sé-
culo XVII no bairro de Igapó,
na cidade de Natal, na então
Capitania do Rio Grande (hoje
o estado do Rio Grande do
Norte) ou, de acordo com al-
guns historiadores, na Capita-
nia de Pernambuco (hoje o es-
tado de Pernambuco). Tendo
como nome de nascença Poti
ou Potiguaçu que significa ca-
marão. Ao ser batizado e con-
vertido ao catolicismo em

(1614) recebeu o nome de An-
tônio e adotou Filipe Camarão
em homenagem ao soberano
D. Filipe II (1598-1621).

Educado pelos jesuítas, era
ele, segundo Frei Manuel Ca-
lado, “destro em ler e escrever
e com algum princípio de la-
tim”; considerava de suma
importância a correção grama-
tical e a pronúncia do portu-
guês, “era tão exagerado em
suas coisas, que, quando fala
com pessoas principais, o fa-
zia por intérprete (posto que
falava bem o português) dizen-
do que fazia isto porque, fa-
lando em português, podia cair
em algum erro no pronunciar
as palavras por ser índio”. Seu
trato era comedido e “mui cor-
tesão em suas palavras e mui
grave e pontual, que se quer
mui respeitado”.

No contexto das invasões
holandesas do Brasil, auxiliou
a resistência organizada por
Matias de Albuquerque desde
1630, como voluntário para a
reconquista de Olinda e do
Recife. À frente dos guerreiros
de sua tribo organizou ações
de guerrilha que se revelaram
essenciais para conter o avan-
ço dos invasores.

Sempre acompanhado de
sua esposa, Clara Camarão, tão
combatente quanto ele, desta-
cou-se nas batalhas de São
Lourenço (1636), de Porto Cal-
vo (1637) e de Mata Redonda
(1638). Nesse último ano par-
ticipou ainda da defesa de Sal-
vador, atacada por Maurício de
Nassau.

Distinguiu-se na primeira
comandando a ala direita do
exército rebelde na Primeira

Batalha dos Guararapes
(1648), pelo que foi agraciado
com a mercê de Dom, o hábito
de cavaleiro da Ordem de
Cristo, o foro de fidalgo com
brasão de armas e o título de
Capitão-Mor de Todos os ín-
dios do Brasil.

Faleceu no Arraial (novo) do
Bom Jesus (Pernambuco), em 24
de agosto de 1648, em conse-
qüência de ferimentos sofridos
no mês anterior, durante a Ba-
talha dos Guararapes. Após a
sua morte foi sucedido no co-
mando dos soldados insurgen-
tes indígenas por seu sobrinho

D. Diogo Pinheiro Camarão.
O Palácio Felipe Camarão,

sede da prefeitura de Natal, e
um bairro da mesma cidade,
homenageiam o seu nome. Da
mesma forma, o Exército Bra-
sileiro denomina a Sétima Bri-
gada de Infantaria Motorizada
como Brigada Felipe Camarão.
OBSERVAÇÃO: O nome é

comumente grafado Antônio
Felipe Camarão, com o nome
“Filipe” escrito segundo a an-
tiga norma ortográfica da lín-
gua portuguesa. Há que se ob-
servar, todavia, que a antiga
norma ortográfica portuguesa

foi obsolecida por sucessivas
reformas, notadamente a do
Formulário Ortográfico de
1943 da Academia Brasileira
de Letras.
BIBLIOGRAFIA
* NAVARRO, Jurandyr. Rio

Grande do Norte: os notáveis
dos 500 anos. Departamento
Estadual de Imprensa, 2004.

* GONSALVES DE MELLO,
José Antônio, D. Antônio Fe-
lipe Camarão, Capitão-mor dos
Índios da Costa do Nordeste
do Brasil. Recife: Universida-
de do Recife, 1954, p. 16-17,
48-49.

Felipe
Camarão
em quadro
de Victor
Meireles

EMÍLIA RIBEIRO
ÉÉÉÉ CAMPEÃÃÃÃ...

ALEX FERNANDES FRANÇA
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Sicredi União PR promove reunião de núcleo na cidade

SICREDI NOVA ESPERANÇA

C
om uma unidade
estruturada na ci-
dade, Nova Espe-

rança vem crescendo a
cada dia. Com aproxi-
madamente 30 mil ha-
bitantes a cidade rece-
beu muito bem o coope-
rativismo de crédito,
ganhando em agosto de
2011, uma nova unida-
de.

Hoje a unidade na ci-
dade possui aproxima-
damente 1.800 associa-
dos e faz parte das 60
unidades que integram
a Sicredi União PR. En-
tre as três regionais que
a cooperativa atua,
Nova Esperança está
inserida dentro da re-
gião noroeste, que tem
como diretor de desen-
volvimento, Constanti-
no Júnior.

Com a junção de es-
forços de todas as uni-
dades a Sicredi União
PR atingiu um milhão
de ativos, além de supe-
rar as expectativas em
outros produtos como
crédito, seguro, pou-
pança e consórcio. To-
dos esses números es-
tão sendo repassados
aos associados nas reu-
niões de núcleo, que
começaram no dia 27
de janeiro e terminam
dia 23 de março, com a
AGO.

REUNIÃO
DE NÚCLEO
Com aproximada-

mente 200 convidados
a reunião de núcleo
aconteceu no dia 14 de
março, na Loja Maçôni-
ca e o objetivo era a dis-
cussão e votação de al-
guns itens referentes à
cooperativa. Como re-
presentantes da coope-
rativa estavam o presi-
dente da cooperativa,
Wellington Ferreira, o
diretor executivo, Rogé-
rio Machado, o diretor
de operações, Walter
Silva, o diretor de de-
senvolvimento da re-
gião noroeste, Constan-
tino Júnior, além de ou-
tros membros do con-
selho.

Além da prestação de

“Essas reuniões são uma forma de mostrar aos associados
todas as ações da cooperativa, e uma oportunidade de todos

poderem votar e participar da cooperativa no qual são donos”,
destacou o presidente Wellington Ferreira

O presidente da Sicredi União PR, junto com os demais representantes da
cooperativa, e o gerente da unidade de Nova Esperança, Edson da Silva Rocha,

entregou um prêmio no valor de 21 mil a Antônio Lima, contemplado no Seguro de Vida.
A mulher de Lima o representou na entrega do prêmio

Tradicional participante
da Expo-Paranavaí, ex-
posição programada
para o período de 9 a 18
de março no Parque “Ar-
thur da Costa e Silva”, a
cooperativa de crédito Si-
crediUnião informa que
estará atendendo em seu
estande com uma linha
especial de crédito no
montante de R$ 25 mi-
lhões. Segundo o diretor
executivo Rogério Ma-
chado, o valor se destina
a financiar a aquisição de
máquinas, equipamentos
e animais. “A expectativa

 Sicredi disponibiliza R$ 25 milhões

para estimular negócios na Feira
Evento, um dos mais importantes do calendário de exposições

agropecuárias do Estado, será de 9 a 18 de março

de negócios é muito boa”,
afirma Machado, lembran-
do que a Expo-Paranavaí é
sempre muito aguardada,
principalmente, por pecua-
ristas interessados em
aprimorar o seu rebanho.

O diretor disse também
que a exposição “é impor-
tante para fortalecer ainda
mais a imagem da Sicredi
União no município e região”.
No estande, além de opor-
tunidades de negócios, a
cooperativa estará divulgan-
do seus produtos e servi-
ços.

Em sua 41ª edição, a

Expo-Paranavaí espe-
ra atrair mais de 200 mil
visitantes, oferecendo
um grande número de
atrações, como shows
com artistas de renome
e rodeios.

“É, para nós, um
evento prioritário”, des-
taca Rogério Macha-
do. A Sicredi União
possui 60 unidades de
atendimento nas regi-
ões norte e noroeste
do Paraná, onde pres-
tam atendimento a cer-
ca de 60 mil associa-
dos.

Aproximadamente 200 convidados participaram da reunião de núcleo e após se
confraternizaram com um jantar servido pela Sicredi

contas relativa ao ano de
2011, o presidente da coo-
perativa, Wellington Fer-
reira, também apresentou
o balanço patrimonial, os
membros do conselho e da
diretoria e a remuneração
variável. Alguns desses
itens foram votados e

aprovados pelos associa-
dos.

“Essas reuniões são uma
forma de mostrar aos as-
sociados todas as ações da
cooperativa, e uma oportu-
nidade de todos poderem
votar e participar da coo-
perativa no qual são do-

nos”, conta o presidente da
cooperativa.

Após a reunião, o presi-
dente da Sicredi União PR,
junto com os demais repre-

sentantes da cooperativa, e
o gerente da unidade de
Nova Esperança, Edson da
Silva Rocha, entregou um
prêmio no valor de 21 mil

O gerente da
unidade Nova
Esperança,
Edson da Silva
Rocha
agradeceu
aos
associados
pela presença

Presidência da Sicredi, equipe de colaboradores e demais representantes da Cooperativa

A Conselheira do Sicredi União-PR, Lucimare Moser durante
apresentação de dados na Reunião de Núcleo

EXPO-PARANAVAÍ

A cooperativa de crédito SicrediUnião informa que estará atendendo em seu estande com
uma linha especial de crédito no montante de R$ 25 milhões

FOTOS: JOSÉ ANTÔNIO COSTA

OSVALDO VIDUAL

A cooperativa
reuniu seus
associados de
Nova
Esperança para
reunião de
prestação de
contas de 2011

a Antônio Lima, contem-
plado no Seguro de Vida.
O seguro de Lima foi fei-
to pelo seu chefe, que es-
tava presente na reunião.
A mulher de Lima o re-
presentou na entrega do
prêmio.

O gerente da unida-
de, Edson da Silva Ro-
cha agradeceu aos asso-
ciados pela presença. “É
uma satisfação para a
cooperativa atender a
todos os associados e
nossos colaboradores
estão aptos para atender
com qualidade todas as
dúvidas e sugestões que
nossos associados tive-
rem”, conta.
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Alecsandro Rodrigo Maran e Ariely Miyazi Maran, ele, gerente do
Depósito Gazola, ela, Chefe do Setor de Compras da Prefeitura,  se

destacam pela competência com que exercem suas respectivas
funções. Na foto, o casal marcando presença elegante em

acontecimento que reuniu parte da sociedade novaesperancense

ARQUIVO

FOTO BOOK DIGITAL

Continua rendendo elogios o grande sucesso que foi o Jantar em
comemoração ao Dia Internacional da Mulher, promovido pela Acine

Mulher. Às diretoras os votos de parabéns deste colunista

A professora Lucrecia Tottis, aniversariou na quarta-feira, 14 de março,
comemorando  a data em família. Ela e seu esposo Almir Pazzinato
(Representante da Fiat) são presenças confirmadas no Jantar de

XVII Aniversário do Jornal Noroeste

ARQUIVO

O casal
altoparanaense
Ana Paula
Fracarolli e
Lourival
Fernandes
Junior
aproveitaram
as belezas do
litoral
catarinense no
feriado de
carnaval e
posaram para
foto
emoldurados
pela Praia de
Bombinhas

DIVULGAÇÃO

Dupla comemoração para a
empresária Graziely Souza
Queiroz. Na quarta-feira, 14

comemorou idade nova e
no próximo sábado, 17 de
março das 08 às 16 horas,
receberá juntamente com

seu esposo Douglas
Alexandre de Souza,
clientes, familiares e

amigos para a inauguração
das novas e modernas
instalações de sua loja

“Grazy Moda”. A nova loja
é mais ampla, possui

estacionamento próprio e
climatização, e está

localizada ao lado da
atual, na Rua Levi

Carneiro, 220

DIVULGAÇÃO


