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“Deus seja louvado”
E-mail: jornalnoroeste@jornalnoroeste.com

JORNAL NOROESTE

SAÚDE DO HOMEM

PSF de Barão de Lucena e Ivaitinga lança cam-
panha preventiva contra o câncer de próstata

Motos: Paixão sobre duas rodas 
que mistura liberdade e aventura

Arrombamento no centro da cidade 
gera sensação de insegurança

VIII ENCONTRO MICROREGIONAL DE SERICICULTURA 
E O ENCERRAMENTO DO CONCURSO PROL 

PRODUTIVIDADE E QUALIDADE SAFRA 2012/2013.

DIA 16 DE AGOSTO - SEXTA-FEIRA, ÀS 12:30 HORAS NO 
SALÃO DE FESTAS DO BUFFET ROSA DE OURO

O Jornal Noroeste convidou 
o grupo de motociclistas de 
Nova Esperança chamado 
NHB – New Hope Bikers para 
entender o que leva empresá-
rios, contadores, farmacêuti-
cos, advogado e demais pro-
fissionais liberais a pegarem a 
estrada assim como milhares 
de brasileiros que passaram a 
usar a moto não apenas como 
meio de transporte, mas sim 
como lazer, um verdadeiro 
hobby que atraí os amantes 
dessas máquinas, símbolo de 
liberdade, aventura e até sta-
tus. PÁG. 4

PÁG. 2

Dia dos Pais em Nova Bilac
Para comemorar o Dia 
dos Pais, a prefeitura 
municipal de Floraí, 
Câmara de vereadores 
e o departamento de 
esporte e cultura rea-
lizaram em Nova Bilac 
o Domingo do Espor-
te e Música na Praça. 
PÁG. 6

Uniflor realiza a IX Conferência 
Municipal de Assistência Social

PÁG. 5

O Escritório Lex de Contabi-
lidade, localizado na avenida 
Brasil, região central de Nova 
Esperança foi arrombado em 
plena luz do dia, na quarta-
-feira, 14 de agosto.
O crime aconteceu no curto 
intervalo das 12h às 12h10, 
quando o proprietário, con-
tador José Aparecido da Silva 
saiu da empresa para almoçar 
e logo em seguida foi avisado 
por telefone que a porta do seu 
escritório estava com sinais de 
arrombamento.

PÁG. 12

Gavetas quebradas, documentos espalhados, tudo revirado, foi a maneira com que arrombadores 
deixaram o ambiente de trabalho do Escritório Lex, onde levaram notebook, equipamentos dos 

computadores, documentos pessoais e bancários além de uma quantia significativa em dinheiro

José Antônio Costa
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SAÚDE DO HOMEM

PSF DE BARÃO DE LUCENA E IVAITINGA LANÇA CAMPANHA 
PREVENTIVA CONTRA O CÂNCER DE  PRÓSTATA

Durante o evento de lançamento 
da Campanha foi servido um 

delicioso jantar com homenagem 
aos pais e roda de viola

Nos últimos anos, tem-se 
observado um aumento 
nas taxas de incidên-

cia de câncer em todo o mundo. 
No Brasil, não é diferente, sendo 
uma das grandes causas de mor-
talidade. Esse aumento constata-
do pode ser parcialmente justifi-
cado pela evolução dos métodos 
diagnósticos, pela melhoria da 
qualidade de vida dos brasileiro 
e pela melhoria na qualidade dos 
sistemas de informações em todo 
o mundo.

Segundo o Ministério da 
Saúde, atualmente, o tumor de 
próstata é a modalidade da doen-
ça que mais atinge os homens, 
sendo responsável pela morte de 
quase 20.000 casos por ano. Para 
muitos pesquisadores,  já superou 
o câncer de pulmão.  E o número 
de casos vem aumentando ano 
após ano. Raro em homens abai-
xo de 45 anos de idade, o câncer 
de próstata costuma se manifes-
tar a partir dos 50 anos, quando é 
registrado 60% dos  diagnósticos. 
Vale a pena lembrar que na fase 
inicial  o tumor prostático não 
causa nenhum incômodo ao pa-
ciente e passa desapercebido.

Pensando nisso, o Progra-

ma Saúde da Família (PSF) dos 
Distritos  de Barão de Lucena e 
Ivaitinga de Nova Esperança lan-
çou uma campanha preventiva  
contra o câncer de próstata, sexta 
feira, 09 de agosto, por ocasião 
da homenagem ao  Dia dos Pais, 
no Salão Comunitário da Ivai-
tinga, conclamando as demais 
Unidades Básicas de Saúde do 
Município  e região  a aderirem 
a essa iniciativa. Como se sabe, o 
homem morre 7,6 anos mais cedo 
que a mulher, tendo como uma 
das causas por não ter o hábito de 
fazer consultas médicas com fre-
quência, como medida preventi-

O médico Dr. Juarez 
de Oliveira orientou 
aos homens presentes 
sobre a importância 
que a medicina pre-
ventiva exerce além 
de informações para a 
prevenção do câncer 
da próstata

O PSF de Barão de Lucena e Ivaitinga compareceu em noite 
de informação e homenagens aos pais dos distritos

O Salão Comunitário de Ivaitinga ficou lotado 
com a presença dos homens que receberam 

informações úteis da medicina preventiva

va.  Baseado nisso, o Ministério 
da Saúde criou em 2009 a Saúde 
do Homem; Com essa  campanha 
estamos dando a nossa colabora-
ção para que o homem viva mais.

Inicialmente, foram  convi-
dados a fazer  o exame de dosa-
gem do PSA ( Antígeno Prostá-
tico) todos os homens dos dois 
Distritos que tiverem 40 anos 

ou mais. Dependendo do resul-
tado ( o normal é até 4ng/ml), o 
paciente será encaminhado ao 
Urologista para complementação 
do diagnóstico ( toque retal, US, 
biópsia ), se necessário. Quem 
tiver o PSA com resultado igual 
ou inferior a 2,5ng/ml, sem clíni-
ca, deverá repetir o exame cada 2 
anos ou 4 anos. Acima de 2,5ng/
ml, sem clínica, repetir o exame 
anualmente.

COMO PREVENIR O 
CÃNCER DE PRÓSTATA?
Ainda não são conhecidas as 

formas específicas de prevenção 
do câncer da próstata. Nem a va-
cina recém descoberta é eficaz. 
Sabe-se que hábitos saudáveis de 
vida  são capazes de evitar  o de-
senvolvimento o de certas doen-
ças. Deste modo, é importante:

• Fazer no mínimo 30 minu-
tos diários de atividade física;

• Ter uma alimentação rica 
em fibras, frutas e vegetais;

• Reduzir a quantidade de 
gordura na alimentação, princi-
palmente a de origem animal;

• Manter o peso na medida 
certa;

• Diminuir o consumo de ál-
cool;

• Não fumar.

QUAIS OS SINTOMAS DO 
CÃNCER DE PRÓSTATA?
Os principais sintomas são:
• Presença de sangue na uri-

na;
• Necessidade frequente de 

urinar, principalmente a noite;
• Jato urinário fraco com difi-

culdade de urinar dentro do vaso;
• Dor ou queimação  da urina.
A presença de um ou mais 

destes sintomas não significa que 
você está com câncer de próstata, 
pois há várias  outras doenças que 
podem ter os mesmos sintomas. 
Alertamos também que o PSA 
não é conclusivo para o diagnós-
tico do câncer de próstata, pois há 
outras doenças com o PSA alte-
rado.  Por isso, a visita periódica 
ao seu médico na Unidade Básica 
de Saúde é importante para o es-
clarecimento do diagnóstico tão 
logo os sintomas surjam.
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recente, os insetos poderão ser 
uma grande alternativa de proteí-
nas para o futuro.  Como 100 gra-
mas de besouro contém 5 gramas 
de proteínas a mais que a mesma 
quantidade de carne de boi,  será  
comum encontrar besouro no es-
petinho nos restaurantes.  Grilos, 
gafanhotos, baratas, pernilongos, 
moscas  e outras tantas variedades 
de insetos poderão ser encontra-
dos na forma de farinha ou como 
barra de cereal. Pelo exposto, 
crianças, jovens e adultos jovens  
de hoje, deverão comer no futuro, 
uma borboleta assada, ao ponto. 

Quem 
apagou as 
velinhas 
no último 
dia 15 de 
agosto, foi 
o médico 
Dr. Mohamad Hussein Adballah! 
Parabéns Mohamad! Receba o 
abraço da coluna, seus familiares 
e amigos!

Está radiante com a idade, com-
pletada no úl-
timo dia 13 de 
agosto, o que-
rido Zezinho 
Martins! Re-
ceba o abraço 
de suas filhas 
Rubia e Da-
yana, de seus 

familiares, amigos e em especial 
um grande abraço de seu netinho 
Raul!

GERAL - 3

ENTRELINHAS
***Atenção senhores pais:” o ganho de peso em excesso no primeiro ano de vida faz com que a criança tenha 
65% mais chance de se tornar um adulto obeso.” É o resultado de anos e anos de pesquisa da Nestlé Nutrition 
Institute ***A Bióloga Monica Cordeiro Famelli é a nova diretora do Meio Ambiente de Nova Esperança e 
tem tudo para realizar um bom trabalho frente à sua pasta*** Para muitos sociólogos, a legalização do plantio 
e venda da maconha no Uruguai,  dizem que o país não é um modelo a ser seguido. É um processo de muito 
risco.***Cambada de ladrões esse pessoal da família Sarney. Você sabia que a governadora Roseana Sarney deu R$ 
270 mil para que uma ONG construa banheiros em um município do Maranhão chamado Humberto de Campos?  
Serão construídos 57 banheiros para um total de 30 famílias que residem em Humberto de Campos.  A explicação 
que Roseana deu para tantos banheiros é que outras famílias de municípios vizinhos poderão usar os banheiros.  
Ou seja,  uma família vai andar quase 40 quilômetros ( distante de Humberto de Campos ) para tomar um banho 
ou fazer coco. É dinheiro público no ralo. Onde estão os senadores,  deputados, vereadores, Justiça no paupérrimo 
Estado do Maranhão que não contestam essa vergonha? Que  falcatrua cara!*** “Ser bom é fácil. O difícil é ser 
justo.” ( Victor Hugo, poeta e escritor francês. 1802-1885).

Pesquisa de opinião pública aponta Jornal 
Noroeste na liderança com 86,06% de aprovação 

Segundo pesquisas realizadas durante os últimos 
anos, o Noroeste é sempre apontado como o mais 
lido e com maior credibilidade junto à população

A Impacto Produções, 
Pesquisas e Eventos 
realizou uma pesqui-

sa no comércio e residências 
centrais de Nova Esperança, 
entre os dias 17 a 21 de ju-
nho de 2013, onde distribuiu 
495 questionários, sendo que 
399 foram respondidos, 39 
devolvidos em branco e 57 
não foram devolvidos ou seja, 
com média de participação de 

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

Alex Fernandes França

De acordo com o representante da Impacto 
Pesquisas, Wagner Panizza “foi possível perce-
ber com números  o alto grau de aceitação do 
Jornal Noroeste junto à comunidade”. frisou

80,60%.
A pesquisa aponta um 

crescimento bastante signi-
ficativo na aceitação popular 
do Jornal Noroeste, fruto do 
crescimento e maior partici-
pação do veículo no contexto 
social não só em Nova Espe-
rança como em toda a região 
Noroeste, com quadros novos, 
a exemplo de espaços de saú-
de, jurídico, variedades com 

enfoque nas notícias de forma 
ampla e regionalizada. 

De acordo com o represen-
tante da Impacto Pesquisas, 
Wagner Panizza “foi possível 
perceber com números  o alto 
grau de aceitação do Jornal 
Noroeste junto à comunida-
de. Nosso trabalho é sério e 
exprime a realidade dos fatos. 
Contra tais não há argumen-
tos. Um índice de 86,06% são 

poucas empresas ou organiza-
ções que conseguem tão ele-
vada aprovação”, argumentou 
Panizza. Segundo pesquisas 
realizadas durante os últimos 
anos, o Noroeste é sempre 
apontado como o mais lido e 
com maior credibilidade junto 
à população local. “Este é um 
fato que nos alegra e impul-
siona cada vez mais a realizar 
o trabalho que há mais de 19 

anos estamos desenvolvendo, 
pautado sempre pela ética e 
respeito”, destaca a direção 
do Jornal Noroeste. “O Jornal 
Noroeste é parte da história da 
população, fruto do trabalho 
sério que temos desenvolvido 
ao longo dos anos. O nosso 
compromisso é com a ética e 
a transparência de mostrar a 
população que fazemos um 

trabalho sério, pois acima de 
tudo respeitamos e sabemos 
o valor que cada linha escrita 
no Jornal tem quando nosso 
leitor recebe o Noroeste, desta 
forma participamos na cons-
trução de uma sociedade mais 
justa e igualitária para esta e 
para as futuras gerações”, con-
cluiu a diretoria do Jornal No-
roeste.

• Manter o peso na medida 
certa;

• Diminuir o consumo de ál-
cool;

• Não fumar.

QUAIS OS SINTOMAS DO 
CÃNCER DE PRÓSTATA?
Os principais sintomas são:
• Presença de sangue na uri-

na;
• Necessidade frequente de 

urinar, principalmente a noite;
• Jato urinário fraco com difi-

culdade de urinar dentro do vaso;
• Dor ou queimação  da urina.
A presença de um ou mais 

destes sintomas não significa que 
você está com câncer de próstata, 
pois há várias  outras doenças que 
podem ter os mesmos sintomas. 
Alertamos também que o PSA 
não é conclusivo para o diagnós-
tico do câncer de próstata, pois há 
outras doenças com o PSA alte-
rado.  Por isso, a visita periódica 
ao seu médico na Unidade Básica 
de Saúde é importante para o es-
clarecimento do diagnóstico tão 
logo os sintomas surjam.

Opinião do Blog
O que é o Detox?
Como vivemos numa socie-

dade capitalista e de consumo, 
sempre vão  aparecer soluções 
milagrosas para o emagrecimen-
to. Com certeza,  qualquer leitor 
deste blog já  deve ter tomado 
conhecimento de alguma fórmu-
la mágica para perder peso. Inte-
ressante, que a maneira mais fácil 
de perder peso nunca é citada, ou 
seja, fechar a boca, comer menos e 
praticar exercícios. Quer fórmula 
mais simples que essa?  Mas sem-
pre alguém inventa alguma coisa 
e divulga através dos meios de 
comunicação e o produto acaba 
ganhando espaço. Foi o que acon-
teceu com o Detox.  Bastou a  atriz 
Giovanna Antonelli dizer que per-
deu 5 quilos após aderir ao  detox,  
assim como outros astros como a 
Demi Moore, Pathy   Dejesus,  a 
nova dieta virou mania. Detox, 
é um novo conceito alimentar, 
100% natural, é programado para 
desintoxicar o seu organismo em 
7 dias, não  tem como foco a per-
da de peso ou medida, mas sim a 
eliminação das toxinas do  cor-
po por meio das fezes e urina. O 
alimento que você vai ingerir  no 
dia a dia deverá ser limitado em   
glúten, lactose, carne vermelha 
e carboidratos. É importante in-
gerir glutaminas e lactobacilos. 
Como preparar um  Detox? Bas-
ta fazer sopas de legumes ( chu-
chu, brócolis, couve-flor picada, 
cebola, alho, pimenta e  sal para 
temperar,  vagem,  repolho, etc.)   
com frango desfiado. Suco ver-
de, água de coco, folha de couve,  
maçã, abacaxi, chá verde,  etc. po-
dem complementar as refeições.  
Como você já percebeu,  detox 
não é uma dieta permanente. O 
emagrecimento é pela ingestão de 
pouco sal de produtos industriali-
zados, consequentemente não há 

retenção de água no organismo. 
Se você quer perder peso, basta  
comer sopas de legumes e tomar 
suco  verde ou chá verde.

A revolução nos exercícios
Reforçar toda a  musculatura 

ocupa o foco central de um novo 
caminho para  manter ou recu-
perar indicadores de saúde, o dos 
exercícios mais intensos, mas de 
menor duração que os exercícios 
tradicionais.  Na área do exercício 
com equipamento, surge o  ket-
tlebell, a versão modernizada do 
antigo sino de ferro ou chaleira  
dos boxeadores, é o  símbolo das 
mudanças de foco nas formas de 
cultivar um corpo saudável e mais 
bem desenhado.  Segundo pesqui-
sa feita e aperfeiçoadas em novos 
estudos,  mostram que esse tipo 
de  treinamento queima gordura, 
melhora à sensibilidade a insulina, 
aumenta a massa muscular,  dimi-
nui a taxa de colesterol e dá ânimo 
a quem pratica. A Revista Veja de 
14 de agosto traz uma matéria in-
teressante sobre o assunto.

Black Blocs
Sem identificação de grupo 

nem movimento, essa tática de 
guerrilha urbana anticapitalista 
pegou carona nos protestos de 
junho e está permanecendo entre 
nós. Como ninjas, os encapuzados 
vestidos de preto, empunhando 
martelo,  se tornaram a imagem do 

ativismo radical, quebrando  vitri-
nes de bancos, grandes lojas, agên-
cias de carros, patrimônio público,  
deixando lojas pichadas. Muitos 
trazem a letra A no peito, símbo-
lo da anarquia.  Qual a verdadeira 
causa por que agem esse bando 
de desocupados e baderneiros? 
Seriam jovens anarquistas, antica-
pitalistas  e antiglobalização, cujo 
o lema passa por destruir as pro-
priedades de grandes corporações 
e  enfrentar a polícia.  Será que eles 
destruiriam as propriedades de 
seus pais? Mas se são tão machos, 
por que usam capuz, demonstran-
do uma total covardia para não 
serem identificados? Correto ou 
não, a tática Black Bloc merece um 
estudo mais aprofundado. Não po-
demos ignorar pois está havendo 
uma desobediência civil no Brasil, 
o que é muito perigoso. Precisa-
mos apoiar todos os meios para 
que a ordem seja mantida.

Coisas do Cotidiano
• Esta coluna parabeniza a 

equipe do Jornal Noroeste pelo 
alto índice de aceitação (mais de 
80%) junto à opinião pública. O 
periódico circula na edição im-
pressa e tem o seu site na internet 
sempre muito visitado por leitores 
de todo o mundo. O resultado é 
fruto de muito empenho, compe-
tência e imparcialidade. A coluna 
sente-se honrada em fazer parte 
deste resultado.

• No excelente jantar em ho-
menagem aos pais ( cerca de 120 
pais compareceram ) realizado 
pelo PSF de Barão de Lucena e 
Ivaitinga sexta feira, 09 de agosto, 
no confortável Salão Comunitário 
da Ivaitinga, quando foi lançado 
também a campanha preventiva 
contra o Câncer de Próstata, ne-
nhuma autoridade  se fez presen-
te. Mesmo assim a festa marcou 
época e continua bombando  nas 
redes sociais. A união e dedicação 
daquele PSF faz a diferença;

• A nova pesquisa Datafolha  
sobre as eleições presidenciais de 
2014 mostra o crescimento e re-
cuperação  expressiva  de Dilma 
Rousseff (PT) depois da queda 
pelas  turbulências de junho.  A 
ex-senadora Marina Silva, sem 

partido também cresceu bem. O 
senador Aécio Neves ( PSDB)  caiu 
muito na pesquisa, criando um 
ambiente de chacota dentro de seu 
partido. O senador tucano Álvaro 
Dias achou pífio o desempenho 
de Aécio e acha que o seu partido 
deveria fazer um estudo sobre qual 
seria o melhor candidato. Correli-
gionários de Aécio disseram que 
Álvaro não representa nada no 
partido;

• Cerca de 300 pessoas entre 
2012 e 2013 já morreram eletrocu-
tadas. Os casos mais comuns são 
as "gambiarras" feitas em cortiço e 
crianças ao tirarem pipas enrosca-
das  dos fios;

• É bastante preocupante o 
número de construções públicas 
inacabadas no país e o volume de 
dinheiro jogado pelo ralo..  É pon-
te que está pronta, mais sem aces-
so, hospitais que mesmo antes de 
inaugurarem já necessitam de re-
formas e tantas outras coisas  mais.

• No Chile, onde não há ree-
leição, vamos ter duas mulheres 
se  enfrentando  para chegar a 
presidência daquele país. Michelle 
Bachelet, pela oposição, e Evelyn 
Matthei, apoiada pelo atual gover-
no  Piñeda;

• Vem pra rua contra a propi-
na, é a nova passeata em São Paulo 
contra a corrupção vergonhosa do 
PSDB desviando milhões  e mi-
lhões de reais na construção do 
Metrô e na compra de ônibus ur-
banos  Alckmin, Serra e correligio-
nários mereciam cadeia e devolver 
o dinheiro!;

• Telespectadores mais antigos 
e atentos sentiram a falta da mú-
sica tema  " Pavão Misterioso" na 
abertura da   novela Saramandaia, 

da Globo, cantada   por Ednardo.  
Lembram-se? Aqui vai um trecho:  
"Pavão misterioso/pássaro formo-
so/tudo é mistério/nesse seu voar/
ai, se eu corresse assim/tantos céus 
assim/muita história/eu tinha pra 
contar." Essa música fez muito su-
cesso na novela,  em 1976,  com 
as imagens de um "pavão" e está 
fazendo falta no atual remake da 
novela;

• O Índice de  Desenvolvimen-
to Humano (IDH) aponta a cidade 
de São Caetano do Sul (SP), 150 
mil habitantes, no ABC paulista,  
como o município mais desen-
volvido do Brasil.  Por essa razão, 
está sendo chamada de Suíça Bra-
sileira, Principado de São Caetano 
do Sul, etc. Só para você ter uma 
ideia,  a Prefeitura custeia alunos 
que estudam tanto nas Universi-
dades Públicas como Particula-
res. Escolas municipais estaduais 
tem equipe de técnicos pagos pelo 
município somente para cuidar da 
manutenção das  escolas. Todas 
as administrações de São Caeta-
no priorizam a Educação, Saúde e 
Segurança. Médicos, enfermeiras  
e professores  recebem excelentes 
salários.  Que bacana! Que exem-
plo!

A comida do futuro
Está previsto que para o ano 

de 2050 ( dentro de 37 anos )  , a 
população mundial terá 2 bilhões 
de pessoas  a mais de habitantes.  
O espaço para a criação de gado e 
outras proteínas que o ser humano 
necessita para a sua sobrevivência 
não haverá mais. A ideia para a so-
lução do problema surgiu dentro 
da  Organização das Nações Uni-
das (ONU) que, segundo relatório 
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Motos: Paixão sobre
duas rodas que mistura 

liberdade e aventura

Fotos: José Antônio Costa

Em Nova Esperança cerca de 30 
profissionais das mais diferentes 

áreas tem algo em comum: a 
paixão de andar sobre duas rodas

Nem todas as motos 
são iguais, tampouco 
os motociclistas. A 

diferença entre um motoboy 
e um verdadeiro aficionado 
é de anos luz. Mesmo que o 
número de vendas batam re-
cordes a cada ano, há que ser 
feita uma boa distinção entre 
aqueles que usam as moto-
cicletas como veículo mais 
barato, para fugir do trânsito 
ou para fazer entregas, dos 
que sentem um “algo a mais” 
pilotando em duas rodas. Si-

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

nônimo de liberdade e rebel-
dia entre os anos 1950 e 1970, 
as motos cruzaram décadas 
conquistando cada vez mais 
admiradores e formando uma 
legião de fãs.

O Jornal Noroeste convi-
dou o grupo de motociclistas 
de Nova Esperança chamado 
NHB – New Hope Bikers para 
entender o que leva empresá-
rios, contadores, farmacêuti-
cos, advogado e demais pro-
fissionais liberais a pegarem a 
estrada assim como milhares 
de brasileiros que passaram a 
usar a moto não apenas como 
meio de transporte, mas sim 
como lazer, um verdadeiro 
hobby que atraí os amantes 
dessas máquinas, símbolo de 

liberdade, aventura e até sta-
tus.

MERCADO 
O mercado é crescente no 

país e hoje, elas já são mais 
de 17 milhões, quase a meta-
de do número de carros, que 
somam 43 milhões em todo o 
Brasil. Logo após o seu surgi-
mento, no século XIX, as mo-
tocicletas foram usadas como 
transporte ágil nas guerras 
e foram mantidas durante 
muito tempo na condição de 
transporte alternativo, de la-
zer. Agora, o veículo de duas 
rodas vem ganhando status 
como meio de locomoção 
preferencial, graças à dispu-
ta cada vez maior por espaço 
nas pistas das grandes cida-
des, pela rapidez no desloca-
mento e pela economia.

A moto vem mudando a 
vida do brasileiro. Em alguns 
municípios do Nordeste, ela 
substitui o cavalo na con-
dução do gado, e, no Norte, 
facilita a vida de milhares de 

pessoas que antes viviam no 
isolamento. Nas cidades, a 
opção tem sido pelo uso na 
vida profissional.

GRUPO NHB
Formado por cerca de 30 

amigos, o NHB tem em co-
mum  a paixão sobre duas 
rodas. “Acho importante ter 
alguma coisa que isole da ro-
tina do trabalho para quando 
retornar, estar com a carga 
de energia completa para 
trabalhar. Às vezes a gente 
tem um dia de folga ou um 
período maior e eu consigo 
fazer esses passeios. Eu gosto 
de moto principalmente para 
viajar, pegar a estrada. É uma 
sensação gostosa”, enfatizou 
o empresário André Frassati, 
proprietário de uma BMW S 
1000RR conhecida nas revis-
tas especializadas do segmen-
to como “foguete alemão”.

Os integrantes do grupo 
acabam tendo mais trabalho 
com a roupa, com os aces-
sórios, do que com a própria 

moto, já que antes de pegar a 
estrada para mais um passeio 
em duas rodas a segurança é 
o item principal na vida dos 
motociclistas.

Entre as motos estão as 
esportivas, super esportivas 
(super bikers), as custom (es-
tradeiras) e as nacked.  

PAIXÃO, PRATICIDA-
DE E LAZER

 No fundo, todo motoci-
clista que se preze tem uma 
história de amor com sua 
moto. O empresário Carlos 
Gomes da Silva (Carlinhos 
da Advance) encontrou sua 
“cara metade” há quase 8 me-
ses. Hoje ele tem uma Harley-
-Davidson 883, “é uma moto 
para viagens com força e con-
forto. Ela é uma moto do tipo 
custom, sem proteção na ca-
renagem, ideal para a estrada, 
já que a potência do motor 
ajuda muito”. Ele destaca ain-
da a robustez de sua moto e a 
praticidade que tem em fazer 
os trajetos dentro da cidade.

Já o advogado Wendel Ri-
cardo Neves, proprietário de 
uma esportiva Honda CBR 
600 RR afirma “é um hobby 
que além de trazer a sensação 
de liberdade faz você sair do 
stress do dia a dia, da rotina, 
pois a vida é uma rotina. Você 
interage com novas pessoas, 
profissionais de outras áreas, 
existe uma verdadeira troca 
de experiências e estreita-
mento da amizade, isso tudo 
rejuvenesce a pessoa”.

Encontrando o equilíbrio 
entre a paixão e o trabalho 
os passeios do grupo geral-
mente acontecem aos finais 
de semana. Em média, 300 
quilômetros rodados. Porto 
Rico, Serra do Cadeado, Lon-
drina são alguns dos destinos 
preferidos do grupo. 

Os integrantes do NHB 
planejam ainda a participa-
ção no encontro de motoci-
clistas, em Ponta Porã-MS e 
a participação em outubro, 
no Salão Duas Rodas em São 
Paulo.

Parte do grupo NHB: Andrew, Rafael, Michel, Edílson, Roger, Carlinhos, Gustavo, Yugi, 
Tiago, Maicon, Aldo, André, Júnior, Wendel, Jaílson, Maurinho, Wilson e Márcio. 



www.jornalnoroeste.comSexta-feira, 16 de agosto de 2013

GERAL - 5

Já o advogado Wendel Ri-
cardo Neves, proprietário de 
uma esportiva Honda CBR 
600 RR afirma “é um hobby 
que além de trazer a sensação 
de liberdade faz você sair do 
stress do dia a dia, da rotina, 
pois a vida é uma rotina. Você 
interage com novas pessoas, 
profissionais de outras áreas, 
existe uma verdadeira troca 
de experiências e estreita-
mento da amizade, isso tudo 
rejuvenesce a pessoa”.

Encontrando o equilíbrio 
entre a paixão e o trabalho 
os passeios do grupo geral-
mente acontecem aos finais 
de semana. Em média, 300 
quilômetros rodados. Porto 
Rico, Serra do Cadeado, Lon-
drina são alguns dos destinos 
preferidos do grupo. 

Os integrantes do NHB 
planejam ainda a participa-
ção no encontro de motoci-
clistas, em Ponta Porã-MS e 
a participação em outubro, 
no Salão Duas Rodas em São 
Paulo.

Inúmeros homens se recusam a fazer vasectomia por acreditarem que 
a mesma possa provocar distúrbios de ereção. A vasectomia torna o ho-
mem estéril, mas não interfere na produção de hormônios masculinos, 
nem em seu desempenho sexual. Esta é uma cirurgia muito simples, mas 
há muitas verdades e mentiras que envolvem este procedimento. 

A vasectomia deve ser escolhida como procedimento definitivo. A 
possibilidade de reversão existe, mas não é garantida. É indicada para ho-
mens que já possuam filhos e um relacionamento conjugal feliz e estável. 
Além disso, o homem deve estar seguro de sua decisão. A faixa etária que 
mais procura esta cirurgia é o homem entre 35 e 45 anos.

O procedimento cirúrgico é bastante tranquilo. Não é necessário se-
quer estar em jejum. Na sala de cirurgia, é feita uma pequena infiltração 
local com anestésico e uma pequena incisão em cada lado do saco escro-
tal. O maior desconforto que o paciente experimenta é quando o médico 
isola digitalmente os deferentes, canais que levam os espermatozoides do 
epidídimo para a uretra e anestesia de novo. A seguir, corta-se o deferente, 
interpõe-se tecido conjuntivo entre os dois pontos para não recanalizar e 
fecha-se a incisão. O indivíduo está liberado para voltar para casa. Muitos 
saem do hospital e vão direto para o trabalho sem problema.

Recomenda-se colocar uma bolsa de gelo no local da cirurgia por 
duas horas após o procedimento, evitar carregar peso durante a primei-
ra semana, usar uma cueca mais justa de modo a conter a bolsa escrotal 
por 4 ou 6 semanas e tomar um analgésico simples para aliviar a dor no 
período pós-operatório. Em caso de qualquer outra alteração, o médico 
deve ser procurado. Depois da cirurgia, é preciso esperar três meses para 
confirmar se a vasectomia deu certo ou não, e dessa forma evitar uma 
gravidez indesejada.

O comprometimento sexual é um dos grandes tabus associados à va-
sectomia. O líquido seminal, produzido na próstata e na vesícula semi-
nal, continua sendo eliminado normalmente durante a ejaculação, ape-
nas não apresentando o espermatozoide, que se degenera e é reabsorvido 
pelo próprio organismo. Com relação à função erétil ou potência sexual, 
também não há nenhuma influência. Os nervos e vasos responsáveis pela 
ereção peniana não estão envolvidos durante a cirurgia de vasectomia.

O que os homens têm de entender é que este procedimento deve ser 
feito quando ocorre a necessidade de um planejamento familiar ou até 
mesmo quando a gravidez coloca em jogo a vida da mulher, e não para 
evitar uma gravidez indesejada fora do casamento, pois vale salientar que 
a vasectomia não evita doenças sexualmente transmissíveis, caso o indi-
viduo possua uma vida dupla o uso de preservativo deve continuar.  O 
verdadeiro homem não se preocupa com a quantidade de coitos que tem 
na semana, mas aquele homem que ama e prioriza a sua saúde e a sua 
família.

Vasectomia cau-
sa impotência?

DER define prazo para conclusão de 
ponte de rodovia destruída pela chuva

O Governo do Paraná 
conclui dentro de 45 
dias a recuperação 

da PR-340, que liga Itaguajé e 
Santa Inês, no Noroeste do Es-
tado. Nesta semana, a empresa 
contratada pelo Departamen-
to de Estradas de Rodagem 
(DER-PR) colocou as vigas, 
que vão sustentar a ponte de 
45 metros. 

“Caso não chova e o con-
creto seque em tempo, a obra 
pode acabar antes desse prazo. 
A ordem do governador Beto 
Richa é que a obra seja con-
cluída o mais rápido possível, 
melhorando o acesso a esses 
municípios”, disse o superin-
tendente regional do DER No-
roeste, Osmar Lopes Ferreira. 

A recuperação desta ponte 
é importante para os mora-

dores de Santa Inês e Itagua-
jé, pois facilita os acessos aos 
grandes centros o Noroeste 
do Estado, como Maringá e 
Umuarama. 

Com a nova ponte, mais 
alta que a anterior, o DER quer 
evitar acidentes como o que 
aconteceu no começo do ano, 
quando fortes chuvas destruí-
ram a rodovia. A ponte terá 45 
metros de comprimento e 12 
metros de largura. Nesta obra 
são investidos mais de R$ 1 mi-
lhão. 

As equipes vão concluir a 
armação da base da ponte, que 
receberá concreto, para depois 
ter aplicada camada de asfal-
to. Também serão colocados 
guarda-corpo, tendo um espa-
ço específico para a circulação 
de pedestres e ciclistas. 

Deputado Evandro Júnior reforça o movimento 
contra proposta que pode extinguir  Apaes

A propósito da mobilização 
nacional das Apaes con-
tra mudança na Meta 4 

do Plano Nacional de Educação, 
proposta por  um senador cea-
rense petista, o deputado estadual 
Evandro Junior esclarece que a 
bancada do PSDB no Senado já 
firmou posição em defesa do tex-
to original aprovado pela Câmara 
dos Deputados, que preserva os 
direitos das pessoas com necessi-
dades especiais.

Alteração na Meta 4, como 
quer o senador petista, pode aca-
bar com as escolas especiais, como 
as Apaes, ao interromper os repas-
se de recursos pelo governo fede-
ral. A proposta congela, em 2016, 
as matrículas nas entidades e, a 
curto prazo, vai esvaziar a capaci-
dade financeiras das escolas sem 
fins lucrativos, inviabilizando sua 
manutenção. O projeto será vota-
do no próximo dia 14.

A idéia do governo, via sua 
base no Senado, é transferir para a 
rede de ensino normal as pessoas 
com deficiência, decisão contra 

a qual sobram argumentos con-
trários. “Estamos empenhados no 
movimento nacional contra essa 
intenção do governo, que não con-
traria apenas o bom senso, mas 
também não leva em consideração 
diversos instrumentos de regula-
ção”, afirma Evandro Junior.

Reproduzindo posicionamento 
da bancada no Senado, o deputado 
afirma não ser contra a inclusão, e 
sim a favor das escolas especiais. 
“Não podemos colocar em risco o 
funcionamento dos estabelecimen-
tos especializados como se preten-
de, e sim agir de forma exatamente 
contrária, ou seja, criar mecanis-
mos para fortalecer essas escolas”, 
defende o parlamentar.

Evandro Junior pondera que a 
inclusão é importante e necessária, 
mas as escolas normais não estão 
preparadas para dar conta da de-
manda e que existem pessoas que 
exigem cuidados diferenciados, só 
ofertados nas instituições especia-
lizadas. “Não vejo margem para 
discussão sobre isso”, conclui o de-
putado.

Divulgação

“Não podemos colocar em risco o funcionamento 
dos estabelecimentos especializados como se pre-

tende, e sim agir de forma exatamente contrária, 
ou seja, criar mecanismos para fortalecer essas 
escolas”, defende o deputado Evandro Júnior

Uniflor realiza a IX Conferência 
Municipal de Assistência Social

A Prefeitura Municipal 
de Uniflor, através 
do Departamento de 

Assistência Social em parce-
ria com Conselho Municipal 
de Assistência Social- CMAS 
realizou no ultimo dia 01 de 
agosto de 2013 a IX Confe-
rência Municipal de Assis-
tência Social, a qual contou 
com a participação de fun-
cionários, conselheiros mu-
nicipais, usuários da política 
de assistência social, repre-
sentantes de organizações e 
associações e a comunidade 
em geral, alem da honrosa 
presença da chefe do escritó-
rio regional da Secretaria da 
Família e Desenvolvimento 
Social – Sra. Elizabete Ake-
mi Nishimori e da técnica 
Vanessa F. de Paula. A con-
ferência teve como tema “A 
Gestão e o Financiamento 
na efetivação do SUAS” e se 
propôs a fazer uma avaliação 
local e repensar as metas e 
desafios para a efetivação da 
Política de Assistência Social 
no município de Uniflor.

A diretora de Assistência 
Social e presidente do CMAS 
– Sra. Mariley Neves Ribeiro 
Zanchetti afirmou que aquele 
era um espaço muito impor-
tante para discutir o que a ci-
dade precisa para assistência 
social e todos deveriam va-
lorizar muito a conferencia. 
Alem disto Mariley apresen-
tou uma parte das ações que 
são realizadas pela assistência 
social como: cursos profis-
sionalizantes, grupos de con-
vivência, atendimento com 
benefícios eventuais quando 
necessário, acompanhamen-
to familiar, Família Para-
naense, Programa de Aqui-
sição de Alimentos- Compra 
Direta, entre outros. Mariley 
também apresentou a equipe 
que compõe a assistência so-
cial e afirmou que todos são 
essenciais para que a política 
aconteça e os direitos dos ci-
dadãos sejam garantidos.

Em seguida passou a pala-
vra a técnica do Departamen-
to de Assistência Social- a as-
sistente social Larissa Cortez 

Belleze Gati a qual apresen-
tou um documentário sobre 
a história da assistência so-
cial, um diagnostico do mu-
nicípio e fez esclarecimentos 
sobre os eixos de trabalho a 

serem discutidos.
Os delegados presentes 

reuniram-se em grupos e 
elaboraram propostas sobre 
a política de assistência so-
cial. 

TIRO DE 
GUERRA INICIA 

CURSO EM 
CONTABILIDADE

Início no dia 12 Agosto (Se-
gunda –feira) nas depen-
dências do Tiro de Guerra 

05.016, a 1º Turma do Curso 
de Auxiliar de Contabilidade. 
Esse curso está inserido den-
tro do Programa Nacional de 
Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego (Pronatec) que foi 
criado pelo Governo Federal, 
em 2011, com o objetivo de 
ampliar a oferta de cursos de 
educação profissional e tecno-
lógica.

A realização deste Curso 
vem beneficiar os Atiradores 
que prestam o Serviço Mi-
litar Obrigatório no Tiro de 
Guerra e também integran-
tes da comunidade que estão 
inscritos e são assistidos pela 
Agência do Trabalhador e 
pelo Centro de Referência da 
Assistência Social (CRAS)/Se-
cretaria de Assistência Social/
Prefeitura Municipal de Nova 

Esperança.
O curso está sendo reali-

zado pelo Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial 
– SENAI, de Maringá-PR com 
a duração aproximada de 2 
meses, sendo que as aulas são 
de segunda a sexta-feira, onde, 
esses alunos terão noções bá-
sicas em contabilidade, re-
cebendo ao final do Curso o 
Diploma de Técnico em Con-
tabilidade.

A aula inaugural contou 
com a presença da Secretária 
de Assistência Social Maria 
Isabel Cardoso Leal Escobar, o 
1º Sargento Santos Silva - Che-
fe do Tiro de Guerra, pela Sra. 
Ana Lúcia Kraiewski - Gestora 
do Programa Bolsa Família - 
CRAS e pela turma de alunos 
do Curso Técnico em Conta-
bilidade onde tem como Pro-
fessor o Sr. Rogério Guilher-
meti – SENAI Maringá.
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O Classificado do Jornal Noroeste

IMÓVEIS

VENDE

CASAS  NOVAS a partir de R$ 449,00 mensais
em Castelo Branco, ligue agora para 44

3305-7962 ou 9159-4546 Vivo -9863-3000 Tim
Imóvel em construção financiado pela Minha Casa

Minha Vida, ganhe subsídios e use seu FGTS.
Ligue agora para maiores informações.

VENDE-SE CASA 
Conjunto Julio Zacarias - região central de Nova Esperança, 

3 quartos, sala, copa, cozinha, suite, Edícula com despensa e 
banheiro. Casa com 144 m2 + edícula com 70 m2.

R$ 170.000,00 Tratar: (44) 9961-7627

AUTOMÓVEIS
Vectra 2.2 mpfi ano 2000 cor prata completo - Vendo ou troco por 

carro de maior valor - Fone 99721442  ou 99513293

MOTOS
YAMAHA – NEO - 2007

PRATA – R$3.290,00
FONE  - 3252 – 9009 / 9941 - 7567

HONDA – TWISTER - 2005
VERMELHA – R$4.990,00

FONE – 3252 – 9009 / 9941 2160

HONDA - FAN 125 ES - 2010
VERMELHA – R$ R$4.290,00

FONE – 3252 – 9009 / 9941 7567

HONDA – CG TITAN KS – 2009
PRETA – R$4.290,00

FONE – 3252 – 9009 / 9941 2160

YAMAHA  - YBR FACTOR K – 2010
VERMELHA – R$ 4.290,00

FONE – 3252 – 9009 / 9941 7567

YAMAHA YBR FACTOR ED (COMPLETA) 
2010

ROXA – R$4.490,00
FONE – 3252 9009 / 9941 2160

ALUGA

AGÊNCIA DO 
TRABALHADOR

NOVA ESPERANÇA-PR

AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Vaga 
para trabalhar no Abatedouro Coroaves de 
Maringá. Interessados comparecer dia 14/08 
ás 14h30 na Agência.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Vaga para 
trabalhar no Frangos Canção de Paranavaí. 
Interessados comparecer dia 13/08 ás 14h30 
na Agência. 

MOTORISTA AGENTE DE TRÁFE-
GO - Vaga para MOTORISTA com CNH 
E, para trabalhar na praça de pedágio 
de Presidente Castelo Branco da Viapar. 
Interessados comparecer dia 16/08 ás 9h00 
na Agência.

Vagas para SOLDADOR, OPARADOR 
DE DOBRADEIRA, OPERADOR DE 
TORNO CNC, OPERADOR DE FURA-
DEIRA, OPERADOR DE CALANDRA, 
BORRACHEIRO OU AUXILIAR DE 
BORRACHEIRO, PINTOR INDUS-
TRIAL, OPERADOR DE GUILHOTI-
NA para trabalhar na NOMA. Os interes-
sados devem comparecer na Agência do 
trabalhador para o preenchimento da ficha.

URGENTE - Vagas para SOLDADOR 
EXTERNO, LAMINADOR, AUXILIAR 
DE PRODUÇÃO, MAÇARIQUEIRO, 
MONTADOR, SOLDADOR, ASSISTEN-
TE DE ALMOXARIFADO e MOTO-
RISTA (CNH E) para trabalhar na 
PASSAFARO. Os interessados comparecer 
dia 14/08 às 08h30 na Agência do trabalha-
dor para entrevista.

Vaga para MOTORISTA D/E, SOL-
DADOR, LUBRIFICADOR, VIGIA, 
AJUDANTE GERAL (ENGATE), BOR-
RACHEIRO, AUXILIAR DE ESCRI-
TÓRIO, OPERADOR DE TRATOR para 
trabalhar na USINA SANTA TERESINHA 
de Iguatemi. Interessados comparecer na 
Agência para preenchimento da ficha.

Vagas para AUX DE PRODUÇÃO 
INDUSTRIAL, AUX DE PRODUÇÃO 
AGRICOLA, AUX ADMINISTRATI-
VO, MOTORISTA, TRATORISTA, 
LUBRIFICADOR, MECÂNICO, BOR-
RACHEIRO, para trabalhar na USINA 
ALTO ALEGRE de Colorado, com direito 
a Transporte e Cesta básica. Interessados 
comparecer na Agência para preenchimento 
da ficha.

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

Vagas para AUXILIAR DE FABRICA-
ÇÃO, AUXILIAR DE PRODUÇÃO E 
AJUDANTE DE CARGA E DESCAR-
GA. Interessados comparecer na Agência 

do trabalhador.

Dia 05/09 começa o 2º módulo dos cursos 
gratuitos das telessalas. O módulo será: 
PORTUGUÊS E MATEMÁTICA BÁ-
SICA.  Maiores informações procure a 
Agência do Trabalhador.

HÁ VAGAS PARA:
 
ADMINISTRADOR DE RH
AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO
AJUDANTE GERAL
AJUDANTE DE MOTORISTA
ALINHADOR DE PNEUS
ATENDENTE DE BALCÃO
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
AUXILIAR DE SOLDADOR
CABELEIREIRA
CALDEIREIRO
CAIXA DE LOJA
COZINHEIRA / AUXILIAR DE CO-
ZINHA
COSTUREIRA DE MÁQUINAS INDUS-
TRIAIS
COSTUREIRA EM GERAL
CONTROLE DE QUALIDADE
ELETRICISTA DE AUTOS
ELETRICISTA INDUSTRIAL
EMPACOTADOR
ENCANADOR
ENCARREGADO DE FRIOS
ESTETICISTA
FUNILEIRO DE AUTOMÓVEIS
INSTALADOR DE ANTENAS DE 
TELEVISÃO
INSTALADOR DE SISTEMA DE 
SEGURANÇA
MANICURE
MARCENEIRO
MOTORISTA DE CAMINHÃO TRUCK
MOTORISTA CARRETEIRO
MOTORISTA ENTREGADOR
MONITOR DE ALARME INTERNO / 
EXTERNO.
OFFICE-BOY
OPERADOR DE CAIXA
OPERADOR DE GUINDASTE MÓVEL 
E MUNK
PINTOR DE AUTOMÓVEIS
PROFESSOR DE ADMINISTRAÇÃO, 
INGLÊS, INFORMÁTICA E MANU-
TENÇÃO
PROMOTOR DE VENDAS
REPOSITOR DE MERCADORIAS
SERRALHEIRO
SUPERVISOR COMERCIAL
SERVENTE DE PEDREIRO
TÉCNICO DE SUPORTE EXTERNO / 
INTERNO
TÉCNICO EM INFORMÁTICA
TRATORISTA AGRÍCOLA
TRABALHADOR RURAL
VENDEDOR
VENDEDOR DE SERVIÇOS
VENDEDOR EXTERNO
ZELADORA

Sobrado R. Padre Manoel da Nobrega 
(Jardim Santo Antonio) - Salão Comercial em 
baixo 150 m² - em cima Apartamento: com 
1 suite com banheira de hidromassagem, + 
2 quartos, sala, copa, cozinha, bwc, área de 
serviço, área de lazer em cima, garagem e 
piscina. 360 m² terreno e Sobrado com 300 
m² de área construída. Valor 400.000,00 - 
Fone 3252-8218

Casa de Alvenaria Av. Felipe Camarão, 159 
Com: 03 quartos, sendo 01 suite, 02 salas, 
copa, cozinha, bwc, àrea de serviço, garagem.
Edicula com bwc, despensa.  Área construida 
- 218,56 m² terreno com +/- 600 m². Valor 
450.000,00 - Fone 3252-8218.

Casa de Alvenaria, Av. Paraná, 646 – com 
02 casas – Casa da frente- 03 quartos, sala, 
copa, cozinha, bwc, área de serviço. Casa 
fundos- 02  comodos (opcional sala e quarto) 
Bwc, cozinha, área de serviço, churrasqueira. 
– Valor R$ 180.000,00 - fone 3252-8218

Apartamentos Residencial Araguaia – Rua 
Francisco Beltrão s/n – Com 02 quartos, 
sala, cozinha, Bwc, área de serviço e uma 
vaga de garagem. Financiado na planta pelo 
programa Minha Casa Minha Vida ou direto 
pela Construtora (entrega até março de 2015). 
Fone 3252-8218.

RESIDÊNCIA COM 03 DORMITORIOS, 
SALA, COPA, COZINHA, BWC SOCIAL, 
LAVANDERIA COBERTA, GARAGEM 
COBERTA. RUA DAS LARANJEIRAS,15- 
JARDIM DAS FLORES. R$83.000.00 - 
(44)98685200 - (44)98384941

UM SÍTIO DE 2,65 ALQUEIRES ARREN-
DADO COM MANDIOCA, BARRACÃO 
BICHO DA SEDA, 01 CASA. VALOR: 
R$200.000.00. ACEITA CAMINHÃO OU 
CASA DE MENOR VALOR EM NOVA 
ESPERANÇA - BARÃO DE LUCENA
(44)98685200 - (44)98384941

RESIDÊNCIA 03 DORMITÓRIOS(SENDO 
01 SUITE), SALA, COZINHA, BWC 
SOCIAL, LAVANDERIA, GARAGEM 
COBERTA,TERRENO DE 315M²
RUA ANA NERY, 278. CONJUNTO JULIO 
ZACARIAS. R$150.000.00 - (44)98384941
(44)98685200

EDIFÍCIO ACRE - 02 DORMITÓRIOS, 
SALA, COZINHA, BWC SOCIAL, LAVAN-
DERIA. EXCELENTE LOCALIZAÇÃO, 
EM FRENTE AO COLÉGIO CORAÇÃO 
DE JESUS, RUA LEVI CARNEIRO,386 
APTO. 201 - R$ 155.000.00 - (44)98685200
(44)98384941

TERRENO DE APROX. 600m2 - RUA BA-
RÃO CERRO AZUL - BAIRRO SANTOS 
DUMOND - QUADRA 43, DATA 10
AO LADO DA FACULDADE UNIPAR
R$180.000.00 - PARANAVAÍ-PR - ACEITA 
CARRO EM BOM ESTADO ATÉ NO 
VALOR DE R$30.000,00. TRATAR NO 
CELULAR: (44)98384941 - (44)98685200

RESIDÊNCIA + TERRENO AO LADO 
RESIDÊNCIA DE 110M² COM 03 QUAR-
TOS, SENDO UM SUITE, SALA ESTAR, 
COZINHA COM MOVEIS PLANEJADOS, 
BANHEIRO SOCIAL, VAGA DE GARA-

GEM COBERTA, LAVANDERIA
VALOR:R$220.000.00 (ACEITA FINAN-
CIAMENTO BANCÁRIO). TERRENO DE 
APROX. 150M². VALOR:R$80.000.00
RUA EMILIO SBRANA,176 JARDIM 
DIAS I MARINGÁ-PR. (44)98685200 - 
(44)98384941

TERRENO DE APROX. 360 M². EM EXCE-
LENTE LOCALIZAÇÃO - CONDOMÍNIO 
BARBIERI - R$80.000,00 - (44)98685200
(44)98384941

TERRENO DE APROX. 436M²
RUA ANTONINO DE A. BARBOSA
JARDIM VILLAGE. R$95.000,00 - 
(44)98685200

RESIDENCIAL JOMAR - APARTAMEN-
TO NOVO.  Apartamentos com 70 mt²:
* 02 Dormitorios sendo 1 Suite 
* Sala Estar/Jantar
* cozinha
* Bwc Social 
* Area de Serviço 
* 1 Vaga para Garagem 
Àrea de Lazer:
* Salão de Festa todo mobiliado 
* Playground
Excelente localização situado na Rua Emilia-
no Perneta Próximo ao Parque das Grevilhas
(44)98685200 - R$165.000,00
ACEITA FINANCIAMENTO

Pousada em Paranacity 
Localizada a Av. Rocha Pombo nº 1197 Cen-
tro. Caracteristicas do Imóvel:
Pousada tipo Hotel 
Com 12 Apartamentos
Cama 
Televisão 
Ar Condicionado 
Estacionamento 
Receita Mensal R$ 30 Mil 
Ótimo Investimento. Valor R$ 550.000,00
(44)98685200 - (44)98384941

RESIDÊNCIA DE 125M² EM TERRENO 
DE 15X55. AVENIDA ROCHA POMBO - 
PARANACITY-PR. R$130.000.00
(44)98685200 - (44)98384941

RESIDÊNCIA EM ALVENARIA COM 03 
DORMITÓRIOS (SENDO 01 SUITE),  02 
SALAS AMPLAS, BWC SOCIAL, DES-
PENSA, COZINHA, LAVANDERIA, CHUR-
RASQUEIRA. EXCELENTE LOCALIZA-
ÇÃO - RUA ULISSES ROSEIRA ESQUINA 
COM VEREADOR JOSÉ GAZOLA, 363
R$265.000.00 - (44)98685200

RESIDÊNCIA COM 03 DORMITÓRIOS 
(SENDO 01 SUÍTE), SALA, COZINHA, 
BWC SOCIAL, LAVANDERIA COBERTA
RUA VICTOR DO AMARAL, 95. PRÓXI-
MO AO JAIME CANET - R$160.000,00
(44)98685200

RESIDENCIAL VILA ITÁLIA
APARTAMENTO COM:
*02 QUARTOS
*BANHEIRO
*SALA DE TV/JANTAR
*AREA DE SERVIÇO
*COZINHA
*GUARITA

*CENTRAL DE GLP
*WC DE LAZER
*ATI/API
*SALÃO DE FESTAS 
*QUADRA POLIESPORTIVA 
*ESTACIONAMENTO
ÁREA TOTAL DO APTO. 56,62 M2 
LOCALIZAÇÃO:
AV. NEY BRAGA- s/n- Mandaguaçu -PR
Residencial já liberado, disponivel para finan-
ciamento Minha Casa Minha Vida e Outros.
R$95.000.00 - (44)98685200

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

RESIDÊNCIA EM ALVENARIA COM 
APROX. 70 M². TRAVESSA DAS ANDORI-
NHAS,1441 - R$65.000.00 - PARANACITY-
-PR - (44)98685200 - (44)32525200

RESIDÊNCIA EM ALVENARIA COM 03 
DORMITÓRIOS, 02 SALAS, COZINHA, 
BWC SOCIAL, LAVANDERIA COBERTA 
COM APROX. 45M². RUA INGÁ, 1250
R$60.000.00 - PARANACITY-PR
(44)98685200 - (44)32525200

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

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

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

CONDOMÍNIO MIRANTE DO RIO 
PARANÁ-PORTO RICO. DETALHES DO 
EMPREENDIMENTO:
- Portaria
- Rampa naútica exclusiva
- Espaço Gourmet com churrasqueira
- Quadra de Tênis
- Academia Terceira Idade
- Estacionamento rotativo para barcos e 
carretas
- Praça central
- Quadra poliesportiva
Lotes a partir de 450 m² financiados em 
até 120 meses com lavratura de escritura 
imediata.A PARTIR DE R$65.000.00
(44)98685200

LOTEAMENTO JARDIM PARAÍSO
O loteamento JARDIM PARAÍSO, localiza-
-se no perímetro urbano, a 800 metros da 

FANP - Faculdade do Noroeste Paranaense, 
na saída para Uniflor, próximo ao Conj. Novo 
Horizonte e Clube Campestre, no munícipio 
de Nova Esperança.
Possui 429 lotes de 202 a 518 m².
Excelente localização, sendo a tendência de 
crescimento da cidade nesta região.
INFRAESTRUTURA
A infraestrutura já esta incluída no preço:
- Asfalto e Meio Fio;
- Galerias de águas pluviais;
- Luz e Energia;
- Rede de água;
- Arborização;
- Lotes demarcados;
- Rede de Esgoto.
Parcelamento em até 156 meses.
Parcelas a partir de R$ 358,34 mensais
(44)98685200 - (44)9838-4941

RESIDÊNCIA EM ALVENARIA COM 03 
DORMITORIOS, 02 BWC SOCIAL, SALA, 
COZINHA AMPLA ,GARAGEM COBERTA
RUA GEN. EUCLIDES BUENO,1002
R$150.000,00 - (44)98685200
 
ATENÇÃO SRS. PROPRIETÁRIOS DE 
IMÓVEIS QUE QUEIRAM DEIXAR SOB 
NOSSA ADMINISTRAÇÃO, A IMOBI-
LIÁRIA MANZOTTI ESTA PRECISANDO 
PARA ATENDER CLIENTES NA LOCA-
ÇÃO  OU VENDA DOS MESMOS, NAS 
CIDADES DE NOVA ESPERANÇA, ALTO 
PARANÁ, PARANAVAÍ, ATALAIA, CRU-
ZEIRO DO SUL, PARANACITY, CASTELO 
BRANCO, MARINGÁ. CONTATO:
44-9838-4941 - 44-9868-5200
DEP. COMERCIAL E VENDAS

CHÁCARACOM 31.131.85 M². ATRÁS DA 
COCAMAR R$ 7,00 O M². 9988-2677

CHÁCARA FRENTE PARA A RODOVIA 
IDEAL PARA INDÚSTRIA COM 30.000 M² 
R$ 13,00 O M². 9988-2677

CHÁCARA FRENTE PARA A RODOVIA 
COM 36.029,20 M² R$ 13,00 O M². 9988-
2677

CHÁCARA COM 34,492,50 R$ 7,00 O M² 
PRÓX. A RODOVIA BR 376. 9988-2677

CASA NOVA EM ALVENARIA RUA 
PADRE MANOEL N° 451 COM 2 QUAR-
TOS, SALA, COZINHA, BWC, ÁREA DE 
SERVIÇO, GARAGEM, EDÍCULA COM 
DESPENSA 100M² DE CONSTRUÇÃO 
VALOR 155.000,00 - 9988-2677

SOBRADO COMERCIAL COM ÁREA 
DE 200M² DE CONSTRUÇÃO PISO 
SUPERIOR: COM 1 SUITE + 2 QUARTOS, 
SALA, COZINHA, BWC SOCIAL, ÁREA, 
DESPENSA, TÉRREO COM SALÃO CO-
MERCIAL. JARDIM SANTO ANTÔNIO. 
R$ 280.000,00. 9988-2677

FRANQUIA COLCHÕES ORTOBOM CEN-
TRO DE NOVA ESPERANÇA, ESTOQUE 
CONSIGNADO, 38.000,00 ESTUDA-SE 
PARCELAMENTO. 9988-2677

VENDE-SE CHÁCARA NA VILA RURAL 
NOVA ESPERANÇA EXCELENTE 
PADRÃO COM ENTRADA CASA COM 
3 QUARTOS,SALA, COZINHA ,BWC 
SOCIAL,  AREA, GARAGEM, PASTO, 
CERCADA, MANGUEIRA NOVA, COM 
5.000 M² R$ 200.000,00. 9988-2677

CASA  ALVENARIA COM 107 M² DE 
CONSTRUÇÃO PRÓXIMO AO FÓRUM 
COM  3 QUARTOS, BWC SOCIAL, SALA, 
COZ, LAVAND. TERRENO C/ 600 M² 
VENDE OU TROCA POR CASA MAIOR 
VALOR. 9988-2677

RESIDÊNCIA COM 03 DORMITÓRIOS 
(SENDO 01 SUÍTE), SALA, COZINHA, 
BWC SOCIAL, LAVANDERIA COBERTA
RUA VICTOR DO AMARAL, 95. PRÓ-
XIMO AO JAIME CANET - R$700,00 
- (44)98685200

RESIDÊNCIA 03 DORMITÓRIOS, SALA, 
COZINHA, BWC SOCIAL, LAVAN-
DERIA, GARAGEM COBERTA. RUA 
INES, 364 CONDOMINIO AMOREIRA - 
R$580,00 + CONDOMINIO
(44)98685200

APARTAMENTO EM EXCELENTE 
LOCALIZAÇÃO
RUA LUIZ ZACARIAS, 440. EDIFÍCIO 
MARABÁ - R$450,00 + CONDOMÍNIO - 
(44)98685200

GALPÃO COM APROX. 700M² - RUA 
PARAGUAI, PRÓXIMO AO CONJUNTO 
NOVA ESPERANÇA - R$1.800,00 - 
(44)98685200

RESIDÊNCIA COM 01 DORMITÓRIO, 
SALA, COZINHA, BWC. RUA GUI-
LHERME DE ALMEIDA, 780 - CASA 
DO FUNDO - R$250,00 - (44)98685200 - 
PARANACITY-PR

SOBRELOJA EM EXCELENTE LO-
CALIZAÇÃO, REGIÃO CENTRAL. 03 
DORMITÓRIOS, SALA 02 AMBIENTES 

AMPLA, 02 BWC SOCIAL, COZINHA, 
01 CLOSET, ESTACIONAMENTO COM 
01 VAGA - PRAÇA MELO PALHETA, 23 - 
R$1.100,00 - (44)98685200

APARTAMENTO COM 03 DORMITÓ-
RIOS, SALA, COZINHA, BWC SOCIAL, 
LAVANDERIA, GARAGEM COBERTA. 
EXCELENTE LOCALIZAÇÃO - EDIFÍ-
CIO CAICÓ - R$550,00 - (44)98685200

RESIDÊNCIA COM 03 DORMITÓRIOS, 
02 SALAS AMPLAS, COZINHA, BWC 
SOCIAL, GARAGEM COBERTA - RUA 
LORD LOVAT - EDIFÍCIO CAICÓ - 
R$550,00 - (44)98685200

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

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

RESIDENCIAL JOMAR
 Apartamentos com 70 mt²:
* 02 Dormitorios sendo 1 Suite 
* Sala Estar/Jantar

* cozinha
* Bwc Social 
* Area de Serviço 
* 1 Vaga para Garagem 
Àrea de Lazer:
* Salão de Festa todo mobiliado 
* Playground
Excelente localização situado na Rua Emi-
liano Perneta Próximo ao Parque das Grevi-
lhas. R$650,00 + condomínio. (44)98685200 
- (44)32525200

EDIFÍCIO ACRE: 02 DORMITÓRIOS, 
SALA, COZINHA, BWC SOCIAL, 
LAVANDERIA - EXCELENTE LOCA-
LIZAÇÃO, EM FRENTE AO COLÉGIO 
CORAÇÃO DE JESUS, RUA LEVI 
CARNEIRO,386 APTO. 201. R$600,00 + 
CONDOMÍNIO
(44)98685200

RESIDÊNCIA EM ALVENARIA COM 02 
DORMITORIOS, SALA, COPA, COZI-
NHA, BWC SOCIAL, LAVANDERIA, GA-
RAGEM COBERTA. RUA ANA NERY,288 
PROXIMO A APAE
R$560,00 - (44)98685200 - (44)98384941

Sobrado Rua Machado de Assis, 19 ao lado 
do nº27 -  3 quartos, sala, cozinha,2 banhei-
ros, área de serviço, garagem e varanda nos 
fundos. Valor R$ 700,00 – Fone 3252-8218.

Casa Rua Perez Uchoa, 272 – Centro – 

(Fundos Residencial Pará) - Alvenaria com 
2 quartos, sala,  cozinha, banheiro social, 
varanda coberta – Em fase final de Valor 
650,00 – Fone 3252-8218.

- Apartamento – Edifício Marabá, Rua Julio 
Zacharias -Jardim São José. Com 02 quartos, 
sala jantar/estar, cozinha, Bwc, área de 
serviço, garagem 01 veiculo.
Valor R$400,00 – Fone 3252-8218

- Apartamento – Edifício Acre – Rua Levi 
Carneiro – Centro –
02 quartos , sala, cozinha, área de serviço 
e 01 vaga de garagem – Valor R$ 500,00 
– Fone 3252-8218. Vai desocupar até 
15/09/2013.

- Sala Comercial Av. Santos Dumont, 914 
com +/- 45 m², com Bwc. R$500,00 - Fone 
3252-8218

Casa - Rua Manoel Ferreira Rua Pro-
jeta H, Casa de alvenaria / laje. Com 2 
Quartos,Sala,Cozinha, Bwc, Área de 
Serviço,Garagem.Valor 500,00. Fone 
3252-8218

Casa – Rua Nilo Cairo, 10 – (Esquina com 
Av. Felipe Camarão) Com 03 quartos sendo 
uma suíte, sala, copa, cozinha, Bwc social, 
dispensa, área de serviço e garagem. Valor 
R$1.200,00 – Fone 3252-8218.

Dia dos pais em Nova Bilac

Para comemorar o dia dos pais, a prefeitu-
ra municipal de Floraí, Câmara de verea-
dores e o departamento de esporte e cul-

tura realizaram em Nova Bilac o Domingo do 
Esporte e Música na Praça. O conjunto desses 
dois eventos proporcionou lazer e entreteni-
mento para cerca de 200 pessoas que se fizeram 
presentes no local, para facilitar a locomoção 
e beneficiar também a população residente em 
Floraí, um ônibus foi disponibilizado para que 

realizasse o transporte até o distrito.
O evento contou com a dupla sertane-

ja Douglas e Juliano da cidade de São Carlos 
do Ivaí-PR, que tocaram por cerca de 02 ho-
ras, também foram praticadas alguns esportes 
como: tênis de mesa, pula pula, futebol e skatis-
mo. Para os pais foi realizado um campeonato 
de pênaltis e distribuído prêmios para os três 
primeiros colocados como bebidas e kits de be-
leza.
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Alex Fernandes França
EM FOCO
alexnoroeste@hotmail.com

Mais um acidente em Nova Esperança 

Mais um acidente aconteceu esta semana na esquina da rua Pres. Ken-
nedy com a rua Mascarenhas de Moraes. Segundo o relato de moradores , 
é difícil passar uma semana em que pelo menos uma colisão não aconteça. 
Um dos fatores apontados pelos populares que se aglomeraram no local é 
que,  quem desce na rua Pres. Kennedy não vê a placa de preferencial, que 
está escondida por detrás de uma árvore. A rua, em declive, favorece tam-
bém uma velocidade maior e poucos são os motoristas que param naquela 
esquina. Quando vem um carro na Mascarenhas de Moraes, quase sempre 
acidentes acontecem. Algumas das sugestões apontadas seria a colocação 
de um quebra-molas, porem os moradores dizem não saber se ainda é per-
mitido. A  implantação de uma travessia elevada, o que reduziria por com-
pleto a velocidade do veículo e zeraria os acidentes naquele complicado 
local é outra sugestão apontada. O risco de atropelamentos também existe 
já que naquela região existem diversas escolas (Nice Braga, Costa Monteiro 
e Ana Rita de Cássia) e  muitos dos alunos tanto na hora da entrada quanto 
no momento da saída das aulas passam por ali. Não tenho dúvidas de que 
o Secretário de Obras de Nova Esperança, João Coleoni, que aliás diga-se 
de passagem vem realizando um excelente trabalho frente a sua pasta, não 
tardará em solucionar aquele problema que já está se tornando crônico.

Uso inapropriado de capacetes
Um dos maiores problemas dos traumas com acidentes envolvendo 

motociclistas está relacionado ao mau uso do capacete.Algo que tenho per-
cebido é que muitos motociclistas utilizam o capacete de forma totalmente 
errada. Aquele fecho que fica abaixo do queixo precisa ser fechado. Quando 
fica aberto, desprendido do pescoço e na eventualidade de uma colisão, a 
primeira coisa que é arremessada para frente é o capacete, deixando a cabe-
ça da vítima totalmente desprotegida. Usar o capacete de maneira incorreta 
perde o sentido de utilizá-lo. Colocar o capacete na cabeça apenas para não 
ser multado é pensar muito pequeno, já que o propósito maior do acessório 
é proporcionar segurança aos que dele fazem uso. De nada adianta o uso 
do capacete sem o devido afivelamento da cinta jugular que o prende esse 
a cabeça. Os casos de capacetes inapropriados por questões de tamanho e 
desgastes do por tempo de uso também é algo que tenho percebido. A mul-
ta para uso inadequado de capacetes é de R$ 191,57 e 7 pontos na Carteira 
Nacional de Habilitação – CNH.

Exagero na altura do som
A altura exagerada no volume utilizado pelos veículos que fazem ser-

viço de som em Nova Esperança está causando incômodos à população. O 
que é para ser uma propaganda institucional de efeito positivo acaba “quei-
mando” a marca. Quase sempre os anúncios são propagandas de supermer-
cados. Aos sábados a situação se agrava. Muitas vezes num mesmo trecho 
propagandas de Supermercados concorrentes acabam sendo veiculadas 
num mesmo local, causando além do barulho, uma tremenda confusão na 
cabeça do consumidor. Para aferir a altura do som é necessário um aparelho 
chamado decibelímetro e se não me engano, a Polícia Militar local não o 
possui. Creio que esta seria uma atribuição da Força Verde. Sem precisar 
chegar aos extremos, que tal os donos de comércio ou os proprietários de 
carros de som usarem de bom senso e, para o bem de todos, diminuir a 
altura do som?

Também nos postos de combustíveis
Alvo constante de reclamações, o som alto e a bebedeira nos estacio-

namentos  de Postos de Combustíveis em Nova Esperança. Nas tardes 
de  sábado e domingo, viraram rotina. A prática, além de ilegal, vira um 
tormento para a vizinhança e para quem freqüenta os respectivos locais. 
O ritual se repete todas as semanas. Logo após o meio dia, motoristas de 
diversos  carros “tunados” param os veículos nos pátios dos postos e ligam 
suas caixas de som no volume máximo. “É uma competição de quem tem 
o equipamento mais potente. No final das contas, todos os rádios ficam 
ligados, tocando músicas diferentes, e ninguém escuta nada”, me contou 
o cliente de um posto que pediu para não ser identificado. Muitos desses 
motoristas ficam a tarde inteira consumindo bebidas alcoólicas e no final 
da tarde/noite saem dirigindo por aí, colocando em risco além da própria 
vida a de outras pessoas. Lamentável...

 Pedofilia
Esta semana fiquei sabendo de um fato estarrecedor acontecido em 

uma pequena cidade do interior de São Paulo. O próprio pai foi flagrado 
abusando sexualmente de sua filha, de aproximadamente 10 anos de ida-
de. Quem fez o flagrante foi sua esposa, mãe da criança! A menina contou 
que o pai desde que ela tinha 05 anos fazia “tais coisas” com ela. Levada 
ao médico foi constatado o rompimento do hímen e a criança agora está 
recebendo acompanhamento psicológico. A mulher se separou do marido 
e o laudo final, que deverá sair logo será preponderante para enquadrar o 
canalha. Causa repulsa esses pedófilos, ainda mais se tratando do próprio 
pai abusando da própria filha! Se souber de casos de violência sexual con-
tra crianças e adolescentes ou situações de pedofilia, denuncie já. Vá até o 
Ministério Público, na Vara da Infância e Juventude ou no Conselho Tute-
lar.  O seu silêncio criará eco em formas de traumas futuros na vida dessas 
crianças, futuros adultos problemáticos!

Características dos pedófilos
- Freqüentemente o pedófilo é do sexo masculino e tem mais de 30 anos 

de idade.
- Possui poucos amigos na faixa etária dele, ou apenas um.
- Se casado, a relação é fundada no companheirismo, sem relações se-

xuais.
- Gostam de atividades infantis
- Ele é fascinado por atividades de criança.
- Sempre descreve as crianças como puras e angelicais, mas, na maioria 

das vezes, é impróprio e exagerado.
- Tem passatempos de criança, como colecionar brinquedos caros po-

pulares.
- Os pedófilos têm, freqüentemente, uma idade específica de criança 

que eles observam. Alguns preferem as crianças mais novas,outros, pre-
ferem as pré-adolescentes perto de puberdade, que são sexualmente sem 
experiência, mas têm curiosidade sobre sexo.

- Geralmente, o ambiente dele ou seu quarto é decorado com motivos 
infantis ou com algo que atrairá a criança ou adolescente que ele está ten-
tando assediar.

 
Você sabia?
Dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com base no Censo Es-

colar de 2011, apontam que há 5,5 milhões de crianças brasileiras sem o 
nome do pai na certidão de nascimento. O estado do Rio de Janeiro lidera 
o ranking, com 677.676 crianças sem filiação completa, seguido por São 
Paulo, com 663.375 crianças com pai desconhecido. O estado com menos 
problemas é Roraima, com 19.203 casos.  Eu fui um destes porém, depois 
de adulto corri atrás e requeri os meus direitos

“O sábio nunca diz tudo o que pensa, mas pensa sem-
pre tudo o que diz”- Aristóteles (384 a.C- 322 a.C.)

 Polícia Militar prende homens que 
invadiram residência em Inajá 

No dia 07 de agosto de 
2013, por volta das 
08h00min, os Po-

liciais Militares da Terceira 
Companhia Nova Esperança, 
efetuaram a prisão de dois ho-
mens de 22 e 32 anos que co-
meteram um roubo na cidade.

As prisões ocorreram em 
virtude de que os policiais mi-
litares foram informados que 
dois indivíduos armados inva-
diram uma residência, na ci-
dade de Inajá, renderam a pro-
prietária, sendo uma mulher 
de 40 anos e levaram do local 
um veículo GM astra 2010 de 
cor preta, um aparelho televi-
sor de 42 polegadas, um celular 
motorola cor rosa, uma bolsa 
com R$ 53,00 reais em dinhei-
ro, e logo após, fugiram toman-
do rumo ignorado.

Dessa forma, as equipes 
prosseguiram com as diligên-
cias e conseguiram localizar o 
veículo roubado transitando 
em alta velocidade pela PR-
463, que liga Uniflor a Nova 
Esperança. Foi realizado acom-

panhamento tático e feito o 
bloqueio policial na estrada, 
onde os indivíduos furaram a 
primeira barreira e tomaram 
rumo a cidade de Nova Espe-
rança, quando os infratores 
avistaram o segundo bloqueio, 
avançou pela contra mão na 
rodovia e adentrou pela estra-
da inglesa, em direção ao clube 
campestre e ao chegar na altu-
ra da vila rural  o condutor, ao 
perceber a presença de mais 
uma viatura, parou o veículo 
e juntamente com o segundo 

ocupante, desceram do veicu-
lo e um fugiu a pé em direção 
a vila rural e o outro embre-
nhou-se em uma plantação de 
cana as margens da estrada, 
porem, devido ao cerco policial 
imediato que se formou ambos 
foram alcançados e abordados 
pelos Policiais Militares e com 
eles foram encontrados um re-
vólver Cal. 38, com 06 muni-
cões intactas, uma carteira com 
documentos e R$ 354,00 reais 
em dinheiro. 

Os Policiais localizaram 

ainda dentro do veículo Astra, 
que foi abandonado, o televi-
sor de 42 polegadas, o celular 
da marca motorola e R$ 53,00 
reais em dinheiro, que haviam 
sido roubados da vítima.

Diante dos fatos, os dois 
indivíduos receberam voz de 
prisão e foram encaminhados 
juntamente com o veiculo, 
arma de fogo e demais objetos 
apreendidos para a 25ª Delega-
cia de Polícia de Nova Esperan-
ça para serem tomadas as pro-
vidências legais e cabíveis.

Materiais encontrados com os bandidos

Operação integrada prende 115 pessoas 
e apreende duas toneladas de maconha

1700 quilos de 
maconha foram 
apreendidos so-
mente  na região 

Noroeste

A sétima edição da Ope-
ração Nhapecani, re-
sultou na abordagem 

de 22.662 pessoas e com a 
detenção de 115 adultos e 29 
adolescentes suspeitos de cri-
mes. Os policiais tiraram de 
circulação quase 2 toneladas 
de maconha, 3.171 pedras de 
crack e 13 gramas de cocaína, 
além de 15 armas de fogo e 27 
máquinas caça-níqueis. 

Desde a manhã de sexta-
-feira (9), os policiais vistoria-
ram 11.188 veículos, apreen-
deram 234 por irregularidades 
e recuperam 12 que haviam 
sido furtados ou roubados. 
Em todos os dias da operação 
foram montados mais de 1.200 
pontos de bloqueio. Foram 
emitida 1.198 multas por in-
fração de trânsito e 20 Cartei-
ras Nacionais de Habilitação 
(CNH) foram apreendidas. 

A Operação Nhapecani 
VII teve participação de qua-
se 2,5 mil policiais militares, 
além de efetivos da Polícia Ci-
vil, Polícia Federal, Polícia Ro-
doviária Federal, Receita Fede-
ral, Receita Estadual, Guarda 
Municipal de Curitiba, Guar-
da Municipal de São José dos 
Pinhais e Guarda Municipal de 
Colombo. 

Os policiais fizeram abor-
dagens, fiscalizaram veículos, 
pessoas e estabelecimentos co-
merciais, em busca de armas, 
drogas e foragidos da Justiça. 
O Serviço Reservado da Polí-
cia Militar, além de outras for-
ças, efetuaram levantamentos 
para um melhor resultado. No 
total foram empregadas mais 
de 700 viaturas de todas as for-
ças policiais. 

O secretário de Seguran-

ça, Cid Vasques, as operações 
Nhapecani têm sido o carro-
-chefe de todas as ações de 
maior visibilidade da Polícia 
Militar. “É uma espécie de con-
gelamento da malha viária do 
estado. São retirados de circu-
lação marginais que soltos po-
dem fazer a retroalimentação 
do crime”, afirma o secretário. 

O coronel Roberson Bon-

daruck, comandante-geral da 
PM, explicou que a operação 
Nhapecani torna impossível 
cruzar o Paraná ou entrar e 
sair do Estado, sem passar pelo 
menos por um dos bloqueios. 
“É uma ação integrada que já 
deu muito certo e os resultados 
são muitos substanciais”, afir-
mou. 

Das quase 2 toneladas de 

maconha, 1.700 quilos 
da droga foram recolhi-
dos no Noroeste do Esta-
do. Outras duas grandes 
apreensões ocorreram na 
região Norte, com 112 
quilos de maconha, e no 
Oeste, mais 77,7 quilos 
da erva e 3 mil pedras de 
crack. 

AENoticias

PMPR

A operação resultou na abordagem de 22.662 pessoas e com a detenção 
de 115 adultos e 29 adolescentes suspeitos de crimes. Os policiais tiraram 
de circulação quase 2 toneladas de maconha, 3.171 pedras de crack e 13 

gramas de cocaína, além de 15 armas de fogo e 27 máquinas caça-níqueis. 
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Pesca na praia
Bom, engana-se aquele que pensa que a pesca de praia é 
pouca exigente. Na pesca de praia, existem uma série de 

fatores e detalhes, que tornam essa modalidade de pesca, uma 
das mais técnicas que requerem do praticante muita atenção 
e experiência. Como exemplo, temos as praias rasas, onde a 
profundidade aumenta aos poucos através de uma série de 

ondas, que durante a enchente da maré, vão formando canais e 
valas exigindo que os pescadores descubram onde e em quais 

desses canais se concentram os peixes. 

SEPARADOS NA MATERNIDADE

Júlio César de Oliveira – 
Depósito Oliveira

Marcelo Augusto – ator e 
cantor

Pedro Antonio Castanho – 
Depósito Oliveira

Tio Chico (Funério) da Família 
Adams

SEPARADOS POR UM DESENHO ANIMADO

CHARGE

SEPARADOS PELO HUMOR E PELA VEGETAÇÃO

Shaolin - Humorista Boneco de alpiste

+
Ademilton Pereira - Vendedor

=

PEIXE PAMPO: Os pampos podem ser encontrados nas praias 
de todo o país. A cor prata nos flancos, com o dorso esver-
deado e o ventre amarelo-ouro caracterizam as cores desse 

valente, que chega a ser encontrado com mais de 3 kg na praia.

Diante desses detalhes, 
é de extrema impor-
tância a identificação 

do pesqueiro. Para isso, a so-
lução é fazer testes com arre-
messos de média e longa com 
intervalos de 5 a 7 minutos de 
espera. 

Após esse tempo decorri-
do, deve-se recolher e observar 
o estado da isca. 

1 -  Se as iscas vierem intac-
tas, continue a busca 

2 - Se os anzóis vierem 
constantemente limpos e sem 
isca, é porque só tem roedo-
res (peixes pequenos e rápi-
dos “ladrões de isca”). Neste 
caso, espere a maré começar 
a subir(encher) e vá tentando 
at´encontrar o canal onde está 
os peixes.

3 - Agora, caso venha pei-
xes, logo nos primeiros arre-
messos, parabéns, você en-
controu o canal. Concentre os 
arremessos sempre nele e com 
certeza terá uma boa pesca de 
praia.

MATERIAL PARA A PES-
CA DE PRAIA RASA

Para este tipo de procedi-
mento você pode utilizar duas 
varas para ganhar tempo, agi-
lidade e aumentar a produtivi-
dade. Uma das varas deve ter 
de 4,20 a 4,50, para arremessos 
longos e outra de 3,00 a 3,60 
para arremessos mais próxi-
mos a arrebentação, ou seja, 
onde as ondas quebram(nas 
espumas). Após identificar o 
canal(pesqueiro), é só dar con-
tinuidade a sua pesca de praia 
e aproveitar bastante.

Dica: É sempre bom usa 
prá duas varas, 4 chicotes com 
2 anzóis cada, para agilizar a 
pesca e aproveitar o momento 

do peixe. 

VEJA COMO FUNCIO-
NA ESTE PROCESSO

1º - Após recolher um chi-
cote com peixe(s), substitua 
por outro já iscado

2º - Após arremessar, retire 

o (s) peixe(s) e coloque as iscas
3º - Sempre uso este pro-

cesso fora e em competições 
por me dar mais mobilidade 
e ganho de tempo em relação 
a outros competidores. Mes-
mo numa pesca de praia de 
laser, existe a hora do peixe, 

onde você tem alguns minu-
tos ou até mesmo hora em que 
os peixes estão circulando no 
local. Após esse tempo, quan-
do a maré muda, esse método 
não valerá, porque não haverá 
tantos peixes. Boa Sorte e  boa 
pesca!

ERROS DA IMPRENSA
Este espaço destina-se a publicar, de forma bem 
humorada, gafes ou equívocos cometidos pelos 

nossos colegas, profissionais da imprensa

44 3252-0898

CARICATURAS DA SEMANA
POR: PAULO NUNES

Marco Aurélio 
Pereira - 

Prefeitura de 
Atalaia - Setor 

Administrativo

Manchete bem 
didática feita 
pelo extinto 
Jornal Notícias 
Populares, 
aquele mesmo 
que diziam que 
se espremesse 
sairia sangue: 
Aluno é Expul-
so por causa 
do chulé: já 
imaginou se a 
moda pega? 

O jornal NP – Notícias Popula-
res – ficou famoso por estam-
par manchetes como “Broxa 
Torra o Pênis na Tomada”, 
“Churrasco de Vagina no 

Rodízio do Sexo” na primeira 
página de seus exemplares. O 
periódico circulou na cidade 
de São Paulo entre outubro 
de 1963 e janeiro de 2001. 

Manchete bem didática feita 
pelo extinto Jornal Notícias 

Populares, aquele mesmo 
que diziam que se espremes-

se sairia sangue: Deu um 
barro e morreu. Uma outra 

forma de dar a manchete 
seria: Após fazer suas neces-
sidades fisiológicas, pessoa 

morre. Às vezes formular a 
frase ao pé da letra soa mal... 

Muito bom rsrsrsrsrsrsrsrs

Posto de vacinação lotado para a 
FEBRE AFTOSA kkkkkk

Repare que na foto está a imagem de um ho-
mem sendo vacinado, quando a manchete fala 
da vacina contra a FEBRE AFTOSA, que é feita 

em animais (gados). No teor da reportagem men-
ciona corretamente a vacinação contra a FEBRE 
AMARELA. O título errado não foi perdoado pelo 

resto da mídia e caiu na rede...

Dr. Claudemir Sérgio Santoro 
(Careca) – Advogado

“Buzz” - Boneco astronauta 
do Toy Story
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onde você tem alguns minu-
tos ou até mesmo hora em que 
os peixes estão circulando no 
local. Após esse tempo, quan-
do a maré muda, esse método 
não valerá, porque não haverá 
tantos peixes. Boa Sorte e  boa 
pesca!

PatrocínioRealização Apoio

O projeto Semeando o Verde leva para as escolas públicas de cidades do Paraná o 
conceito de uma sociedade comprometida com a preservação da biodiversidade 

e o futuro da nova geração. Os alunos recebem aula de educação ambiental, 
participam de concurso de frases e realizam o plantio de árvores. 

Construir um futuro melhor se aprende dentro da sala de aula e 
Semeando o Verde é também a prova disso.

www.semeandooverde.com.br
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“Novas conquistas, muito sucesso, persistência para buscar seus 
sonhos ,e que Deus ilumine seus caminhos,  sabemos o quanto foi 

difícil chegar até aqui, mas tudo que se é conquistado na dificuldade 
com certeza será muito mais valorizado, Parabéns pelo seu esforço 

e dedicação”.Palavras dos pais e irmãs do Formando em Design de 
Interiores Guilherme da Silva Barizon que se forma hoje em Maringá. 
Sua família lhe deseja muitas alegrias nessa nova etapa de sua vida.

Social
vidualevidual@hotmail.com

Osvaldo Vidual

Arrombamento no centro da cidade 
gera sensação de insegurança

Escritório Lex foi arrombado em plena luz do dia em Nova Esperança

O Escritório Lex de Con-
tabilidade, localizado 
na avenida Brasil, re-

gião central de Nova Esperança 
foi arrombado em plena luz do 
dia, na quarta-feira, 14 de agos-
to.

O crime aconteceu no cur-
to intervalo das 12h às 12h10, 
quando o proprietário, contador 
José Aparecido da Silva saiu da 
empresa para almoçar e logo em 
seguida foi avisado por telefone 
que a porta do seu escritório 
estava com sinais de arromba-
mento.

Em uma ação rápida foi le-
vado notebook, equipamentos 
de computadores e uma quan-
tia significativa em dinheiro, 
além de documentos pessoais 
do proprietário, além de taloná-
rios bancários de contas pessoas 
física e jurídica. Após alguns 
instantes parte dos documentos 
foram localizados no Parque In-
dustrial III, saída para Maringá.

A insegurança até mesmo 
no centro da cidade, em plena 
luz do dia preocupa o contador 
José Aparecido da Silva, que re-
clamou a reportagem a falta de 
assistência do judiciário e execu-
tivo bem como ações mais enér-
gicas por parte das autoridades 
constituídas na busca de segu-
rança para a população. “Foi a 
segunda vez que arrombaram 
meu escritório. A primeira vez 
foi durante a noite, agora, em 

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

plena luz do dia. Saí daqui mas 
precisamente a 12h02 e por volta 
de 12h10 recebi a ligação de que 
estava arrombada a porta, isso é 
inadmissível, o escritório possui 
alarme e mesmo assim não im-
pediu a ação desses bandidos”, 
disse indignado.

Tanto as Polícias Civil e Mili-
tar compareceram ao local e so-
licitaram as imagens das câmeras 
de segurança de comércios pró-
ximos e já trabalham na busca 
dos criminosos.

A onda de arrombamentos 
tem preocupado a população já 
que comércio e residências tem 
sido alvo constante dos ataques 

O contador José Aparecido Silva 
questiona o fato de que a ques-
tão da segurança em Nova Espe-
rança não pode ser tratada em 
segundo plano ou com medidas 
paliativas.

“Não basta reforçar o poli-
ciamento por conta dos últimos 
acontecimentos. As ações preci-
sam ser constantes. Os policiais 
que aqui estão não podem fazer 
milagre, a cidade cresceu e o efe-
tivo não acompanhou esse cres-
cimento”, desabafou.

O Escritório Lex de Conta-
bilidade é um dos mais tradi-
cionais de Nova Esperança com 
mais de 40 anos de fundação.

Gavetas quebradas, documentos espalhados, tudo revirado, foi a maneira com que arrombadores deixaram o ambiente de trabalho do Escritório 
Lex, onde levaram notebook, equipamentos dos computadores, documentos pessoais e bancários além de uma quantia significativa em dinheiro

Fotos: José Antônio Costa


