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Golemba anuncia investimentos para 2014
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Osvaldo Vidual

LIQUIDAÇÕES
Em busca das liquidações, que já começaram, os consumidores tomaram as ruas do centro de Nova Esperança 

nestas duas primeiras semanas do ano para comprar já que  alguns deles, ainda estavam com o 13º salário intacto.
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Usina Santa Terezinha investe na 
formação de gerações futuras

Indústria 
automobilística 
fecha 2013 com 
crescimento de 

9,9% na produção
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Soja pode levar Brasil a ter safra 
recorde de 200 milhões de toneladas

Estudo aponta o 
Brasil como a 5ª 

economia em 2013

EM FOCO

PÁG. 2

Você sinceramente acredita que Nova 
Esperança comporta duas candidaturas 
para deputado estadual?
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Só depois da Copa!
O brasileiro já está acostumado com a frase – “o ano só co-

meça depois do carnaval”. Imagine então 2014, Carnaval, Copa 
do Mundo (sendo o Brasil a sede) e Eleições em outubro, se-
guindo a opinião popular quando então começará o ano?

Essa semana em entrevista ao Brasil Econômico, o presiden-
te do Ibope, Carlos Augusto Montenegro afirmou que o ano de 
2014 vai passar depressa. Ele falou que, com Carnaval em março 
e Copa do Mundo entre junho e julho, o ano vai passar mui-
to rápido e a campanha eleitoral será curta. “Antes da final da 
Copa ninguém vai falar de política, com exceção da imprensa”, 
explicou.

A entrevista aponta que a satisfação do brasileiro, hoje, é 
de 80%, sendo que a maioria da população desconhece siglas 
como: Copom, Selic e PIB e está mais preocupada com o que 
afeta diretamente seu bolso, com a economia doméstica. “O 
brasileiro quer saber é se a prestação vai caber no seu orçamen-
to”, explicou.

Fato é que daqui a dois meses, temos o Carnaval; mais dois 
meses, teremos a Copa do Mundo; três meses depois, as elei-
ções; mais dois meses, as festas de fim de ano novamente. Isso é 
o que vai pautar o ano. Antes do fim da Copa, ninguém vai falar 
de política, com exceção da imprensa, que é obrigada a encon-
trar fatos e noticiar o dia a dia. O eleitor só vai começar a se ligar 
a partir do dia 15 de julho, dois dias depois da final da Copa.

No entanto é interessante observar que o brasileiro quer 
mudanças. Na última pesquisa do instituto, 66% dos brasileiros, 
disseram esperar mudanças, porém apenas 20% querem uma 
mudança drástica. Essa parcela, possivelmente, são os que estão 
votando em candidatos da oposição. O que o Ibope ainda não 
apurou são os outros 46%.

Mas e aí leitor, como fica depois da Copa? Muitos acreditam 
que o resultado do Brasil na Copa pode influenciar de alguma 
maneira as eleições de outubro. Porém na própria entrevista o 
presidente do Ibope justificou essa hipótese como sendo zero. 
“Zero chances, zero! Em 1998, o Brasil perdeu a Copa para a 
França e o Fernando Henrique se reelegeu. Em 2002, FHC pre-
sidente, o Brasil ganhou e quem levou a eleição foi o Lula. O 
eleitor de hoje em dia está muito avançado e sabe que isso não 
tem nada a ver com o governo”.

Portanto se hoje é o décimo dia do ano e você ainda não 
planejou a sua vida, traçou suas metas e seus planos, comece a 
fazer porque o ano de 2014 já começou.

“Filho meu, atende a minha sabedoria; à minha 
inteligência inclina os ouvidos”

(Proverbios 5:1)

Candidatos
Você sinceramente acredita que Nova Esperança comporta duas can-

didaturas para deputado estadual? Está óbvio que não. Ventilam-se os 
nomes de Eduardo Pasquini (PSD) e Maly Benatti (PSC) como possí-
veis postulantes ao cargo, mas acredito que se ambos se candidatarem 
corre-se o risco de nenhum dos dois se eleger, já que dividiria o eleito-
rado. Nova Esperança, que já teve em Basílio Zanusso seu representante 
na Assembléia Legislativa do Paraná por 08 mandatos como deputado 
não comporta a absorção de duas candidaturas. Além do que, é sabido 
que os votos do município não são suficientes para eleger um deputado 
sequer, restando ao postulante buscar votos nas cidades da região. É só 
aguardar para ver no que vai dar!

Candidatos II
E por falar em candidatos, aqueles deputados até então ausentes co-

meçarão a dar as caras por aqui. Teve deputado que nunca trouxe nem 
sequer uma torneira para a cidade ou região e que agora virá posar 
de bom moço, todo simpático, sorrisinho dissimulado estampado no 
rosto, dando tapinha nas costa do eleitorado, principalmente dos mais 
humildes e com menos discernimento sobre quem é quem neste podre 
cenário. Cabe ao eleitor saber separar o joio do trigo e se informar bem 
antes de votar!

Uso racional da água

Temperaturas elevadas provocam aumento no consumo de água e 
muitas vezes fazem com que as pessoas tenham atitudes que levam ao 
desperdício. Junto com banhos mais demorados, irrigação de jardins e 
lavagens de calçadas, o aumento do uso de piscinas particulares, prin-
cipalmente as de plástico, podem contribuir para o desabastecimento 
em regiões de forte calor, como por exemplo o nosso noroeste. Além 
de afetar o abastecimento, a conta de água também pode surpreender 
os proprietários destes imóveis. É fácil observar moradores “varrendo” 
com água folhas secas de árvore utilizando suas mangueiras, por horas 
e horas. Mais uma vez, como se pode observar, a questão cultural indu-
bitavelmente pesa!

Apreensão recorde de drogas
A Polícia Federal (PF) informou esta semana que alcançou, em 2013, 

recorde de apreensão de cocaína, maconha e bens de grandes organiza-
ções criminosas especializadas em tráfico de drogas.

De acordo com nota da PF, no ano passado, foram apreendidas mais 
de 256 toneladas de drogas, sendo 35,7 toneladas de cocaína e 220,7 
toneladas de maconha. Até 10 de dezembro de 2013, foram apreendidos 
também R$ 80,1 milhões em bens.

Segundo o comunicado, o aumento das apreensões está relacionado 
à desarticulação de grandes organizações criminosas especializadas em 
tráfico de drogas e à maior presença da PF nas fronteiras.

Balanço do órgão indica que houve aumento expressivo nas opera-
ções, sobretudo de combate à corrupção e desvio de recursos públicos, 
que passaram de 218 em 2008 para 289 no ano passado.

Em 2011, as apreensões de cocaína totalizaram 24,4 toneladas e, em 
2012, 19,8 toneladas. No caso da maconha, as apreensões passaram de 
174,1 toneladas em 2011 para 111,2 toneladas em 2012.

Más condutas
Infelizmente perdura o péssimo hábito de parte da população em jo-

gar lixo às margens de estradas vicinais ou em terrenos baldios. Beira 
a redundância sempre ter que abordar este assunto, mas a situação se 
repete rotineiramente. Até porque, jogar lixo em terreno baldio é crime 
ambiental sujeito a multa e reclusão de um a cinco anos, de acordo com 
a Lei 9.605/ 98. Os moradores, que reprovam tal conduta, podem con-
tribuir com denúncias feitas à Prefeitura (Secretaria de Meio Ambiente) 
ou ao Ministério Público, que trata das questões ambientais.

Mau cheiro
Leitores deste jornal tem procurado nossa redação para relatar um 

fato que, segundo eles, está causando um grande incômodo. Ocorre que 
nos dias de intenso calor, um mau cheiro toma conta de boa parte da 
cidade. A proveniência disto é desconhecida, mas o fato existe e para 
os moradores está se tornando insuportável. As causas do fator gerador 
desse evento merecem ser alvo de investigação por parte dos órgãos 
ambientais.

Investimentos
Mais 55 empreendimentos da iniciativa privada foram incluídos em 

2013 no programa Paraná Competitivo, do Governo do Estado. Foram 
17 protocolos de intenção e 38 processos de enquadramento que asse-
guraram novos investimentos no Estado.Em três anos, o Paraná supe-
rou a marca de R$ 26 bilhões em novos investimentos e em expansão 
de unidades existentes, com potencial para criação de mais de 150 mil 
empregos diretos e indiretos por todo o Estado.

Dados comparativos
Para efeito de comparação nos oito anos de 2003 e 2010 o Paraná 

contabilizou R$ 16,2 bilhões em investimentos da iniciativa privada. 
Entre os novos empreendimentos confirmados em 2013, destacam-se a 
fábrica de cimento da CVR - Companhia Vale do Ribeira, em Adrianó-
polis, um investimento de R$ 518 milhões; a nova unidade da Ambev 
em Ponta Grossa, de R$ 580 milhões; a ampliação da linha de produção 
da Volkswagen (R$ 670 milhões) e a volta da Audi (R$ 504 milhões) em 
São José dos Pinhais. Além destas, foram confirmados investimentos da 
fábrica de aviões e helicópteros da Avio em Maringá (R$ 174 milhões), 
a expansão do parque industrial do grupo O Boticário, também em São 
José dos Pinhais (R$ 79 milhões) e a fábrica de sorvetes da Los Paleteros 
(R$ 9,5 milhões), em Barracão, no Sudoeste do Estado. As informações 
são da Assessoria de Comunicação do Governo do Estado.

“Ser humilde com os superiores é uma 
obrigação, com os colegas uma cortesia, com 

os inferiores é uma nobreza”. - Benjamin 
Franklin (1706 – 1790).

Alex Fernandes França
EM FOCO
alexnoroeste@hotmail.com

Benjamin Franklin foi um jornalista, editor, autor, filantropo, 
abolicionista, funcionário público, cientista, diplomata, inventor e 
enxadrista estadunidense. Foi um dos líderes da Revolução Ameri-
cana, conhecido por suas citações e experiências com a eletricidade. 
Religioso, calvinista, e uma figura representativa do iluminismo. 

Mesmo com os proble-
mas climáticos do 
momento, os técnicos 

do Ministério da Agricultura 
acreditam que a safra 2013/2014 
atinja a marca recorde de 200 
milhões de toneladas. No quarto 
levantamento da safra da Com-
panhia Nacional de Abasteci-
mento (Conab), divulgado on-
tem (09) em Brasília, o número 
para a safra indicava 196,7 mi-
lhões de toneladas, também re-
corde, mas a soja pode melhorar 
ainda mais esse resultado.

“Há um aumento de pro-
dutividade da soja. Assim que 
terminar a colheita desse grão, 
haverá um aumento maior do 
que a estimativa divulgada. Po-
demos, assim, chegar aos 200 
milhões de toneladas. Isso para 
nós é muito importante. É um 
número significativo”, disse o 
ministro da Agricultura, Anto-
nio Andrade. Na avaliação de 
Andrade, a soja é um grande fa-
tor para o resultado e está sendo 
exportada com preços “remune-
radores”, o que faz aumentar a 
produtividade, com garantia de 
mercado exportador.

Para o ministro, o resulta-
do demonstra que agronegócio 
está crescendo cada vez mais no 
país, conquistando espaços tan-
to internos, quanto externos. Se-
gundo ele, a produção de grãos 
torna hoje o país respeitado pe-
las ações que tem adotado e que 
trazem consequências, como o 
aumento da produtividade.

“Quando anunciamos o Pla-

Soja pode levar Brasil a ter safra 
recorde de 200 milhões de toneladas

Economia

no Safra, queríamos chegar a 190 
milhões de toneladas. Supera-
mos essa expectativa e chegamos 
a 197 milhões. Agora, estamos 
trabalhando duramente para 
chegar a 200 milhões de tonela-
das”.

O quarto levantamento da 
safra, de 196,7 milhões de to-
neladas, representa aumento de 
5,2% em relação à safra passada, 
com registro de 186,9 milhões de 
toneladas. No caso da soja, hou-
ve crescimento de 10,8% e pro-
dução estimada de 90,3 milhões 
de toneladas para a safra atual.

O arroz teve alta de 5,1%, 
chegando a 12,4 milhões de to-
neladas, seguido pelo feijão (pri-
meira safra), com elevação de 
35,6%, e passando de 964,6 mil 
toneladas para 1,3 milhão de to-
neladas. O produto está em fase 
de colheita no Paraná. O milho 
(primeira safra), segunda maior 
cultura produzida no país, teve 
queda de 5,9%.

A área total destinada ao 
plantio, informou a Conab, pode 
chegar a 55,39 milhões de hecta-
res, com alta de 4% em relação à 
área plantada na safra anterior. O 
destaque também é a soja, com 
aumento na área plantada de 
6,6%, passando de 27,7 milhões 
para 29,6 milhões de hectares. 
“Esperamos chegar a 95 mi-
lhões de toneladas na produção 
de soja, colando o Brasil como o 
maior produtor e exportador do 
mundo”, disse o ministro.

Um possível desabasteci-
mento de milho, que registrou 

queda na estimativa de safra, foi 
descartado pelo ministro Anto-
nio Andrade. Ele tranquilizou os 
produtores de frangos e suínos 
e disse que haverá abastecimen-
to destinado à ração animal. O 
problema, informou, tem sido 
maior devido ao preço do pro-
duto.

“A prioridade do Brasil é 

exportar carne. Não é exportar 
grãos. Exportamos grãos porque 
ainda não aumentamos signi-
ficativamente a exportação de 
carne”, destacou. Ele lembrou 
que os números de exportação 
de carne [aves, suína e bovina] já 
foram maiores em 2013 do que 
no ano anterior, sem o governo 
descuidar do mercado interno.

Divulgação

O resultado demonstra que agronegócio está 
crescendo cada vez mais no país, conquistando 

espaços tanto internos, quanto externos

Governo vai trazer 
mais médicos 
estrangeiros 

O ministro da Saúde, 
Alexandre Padilha, 
disse na quinta-fei-

ra (9) que o governo pode 
recorrer novamente à coo-
peração internacional para 
atingir a meta de 13 mil 
profissionais trabalhando 
para o Programa Mais Mé-
dicos até março deste ano.

De acordo com o minis-
tro, há “uma percepção po-
sitiva” por parte da popula-
ção e dos gestores estaduais 

e municipais em relação ao 
trabalho de médicos cuba-
nos em atuação no país. “A 
avaliação tem sido muito 
positiva”, reforçou.

O Programa Mais Médi-
cos terminou o ano de 2013 
com 6.658 profissionais 
trabalhando em 2.177 mu-
nicípios e 28 distritos indí-
genas. A meta é, até março 
de 2014, ter 13 mil profis-
sionais nos municípios que 
aderiram ao programa. Abr

***
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Lauria, falecido nos anos 90?

Você está acima do peso?
Em 2010, o IBGE calculou que 49% 

da população com 20 anos ou mais 
estava acima do peso. O estudo levou 
em conta o Índice de Massa Corpó-
rea (IMC). Por esse índice, é possível 
descobrir se o seu peso é ideal para a 
sua altura. Para calcular o IMC, divida 
seu peso (em quilos) pela sua altura 
(em metros) ao quadrado. Por exem-
plo: uma pessoa que pese 62 quilos e 
tenha 1,74 metro deve dividir 62 por 
3,0276 (que é 1,74²), obtendo, assim, 
um IMC=20,4.

Veja abaixo o que cada
IMC representa:

IMC: Resultado
Menor que 18, 5 - Abaixo do peso
Entre 18,5 e 25 - Peso normal
Entre 25 e 39,9 - Obesidade moderada
Maior que 40 - Obesidade exagerada

IBGE: produção industrial 

A produção industrial brasileira 
caiu 0,2% em novembro, na compara-
ção com outubro, divulgou o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). O resultado interrompe uma 
sequência de taxas positivas: agosto 
(0,2%), setembro (0,6%) e outubro 
(0,6%).Na comparação com o mesmo 
mês de 2012, o total produzido pela 
indústria cresceu 0,4%, a terceira alta 
consecutiva. Apesar disso, a intensi-
dade foi menor do que a registrada 
nos meses anteriores, pois outubro 
teve expansão de 1% e setembro, de 
2%.Nos 11 meses de 2013, a produção 
industrial acumula crescimento de 
1,4% sobre 2012, e, nos três últimos 
meses pesquisados, a média móvel é 
0,3%.Ainda que a taxa tenha recua-
do em novembro, aumentou o índice 
acumulado nos últimos 12 meses. En-
quanto em outubro a soma registrava 
alta de 0,9%, em novembro ela avan-
çou para 1,1%, o mesmo aumento re-
gistrado em setembro.

Curiosidade - Desejo estranho
O ex-mendigo norte-americano 

Philip Workman foi condenado à 
morte após dar um tiro fatal em Ro-
nald Oliver, um policial de Memphis, 
Estados Unidos. Seu pedido de última 
refeição: uma pizza vegetariana, que 
deveria ser entregue ao primeiro men-
digo visto nas redondezas do Presídio 
de Segurança Máxima de Riverbend, 

ENTRELINHAS
***A mãe solteira Charlene Howard, 33 anos, precisou perder 45 kg para tentar salvar a vida de seu filho Elliot, 
nove anos. Por ser considerada obesa mórbida, ela precisou emagrecer para poder doar parte do fígado para o 
menino. Sua qualidade de vida melhorou significativamente. Fica ai um bom exemplo de perseverança e disciplina 
***Continuam as queixas sobre as mesas e cadeiras de bares sobre espaços públicos, emporcalhando e obstruindo 
as calçadas.*** Queixas também sobre a guarda ilegal de vagas no centro da cidade. Um festival de cadeiras, cones 
e outros objetos impede que se possa estacionar livremente. Cabe ao cidadão descer do seu veículo e tirar, sem 
constrangimento algum o objeto em questão*** O Brasil  enviou mais dólares para o exterior do que recebeu em 
2013. O saldo negativo ficou em US$ 12,261 bilhões *** O litoral paranaense já registrou 5 mil casos de acidentes 
com águas-vivas desde o início do verão. A Secretaria de Saúde do estado fez um alerta, pedindo que a população 
mantenha atenção redobrada ao tomar banho no mar*** Um caminhão equipado com câmeras de filmagem está 
fazendo a diferença no trabalho de manutenção das redes coletoras de esgoto de Maringá. O equipamento permite 
realizar, com facilidade e nitidez, o diagnóstico do estado físico e estrutural das tubulações. *** “O verdadeiro 
amor nunca se esgota. Quanto mais se dá, mais se tem.”  Antoine Saint Exupery (1900-1944)

Opinião do Blog
Euzébio – O Pantera Negra
O futebol 

mundial perdeu 
na última sema-
na um dos seus 
grandes ídolos, 
que fez histó-
ria no futebol. 
Moçambique-
nho de origem, 
Euzébio escreveu sua história du-
rante 15 anos jogando pelo Benfica. 
Em 1966 Portugal eliminou o Brasil 
graças ao Pantera Negra, ofuscando a 
presença de Pelé naquela competição. 
Fato interessante é que um mês de-
pois o Santos jogou contra o Benfica 
e goleou por 5x0, reafirmando Pelé na 
condição de grande nome do futebol 
mundial.

Andar com Fé
Apesar de estarmos no 10° dia 

do ano após as festanças de Natal e 
Ano Novo. Fica um convite irrecusá-
vel deste blog “Andar a pé e com fé”. 
Caminhando cerca de  30 minutos 
por dia o cérebro trabalhará melhor, 
você vai se tornar mais forte e curar 
os seus problemas com rapidez. Basta 
um tênis, roupa adequada e vontade. 
Faça uma avaliação médica. Come-
ce com 15 minutos de manhã e 15 a 
tarde. Benefícios: Mantenha a cabeça 
ereta, queixo alinhado (paralelo ao 
chão), braços livres, olhar para frente 
e movimentar naturalmente. Pessoas 
que caminham de 15 a 20 minutos, 3 
vezes por semana, reduz sua pressão 
arterial em até 25%, fica essa convite 
irrecusável:

“Andar com fé eu vou, Que a fé 
não costuma falhar... (Gilberto Gil) 

Cinema: Amazônia, o Bicho
Beleza e diversidade da maior flo-

resta tropical do mundo são explora-
das em 3D, no longa metragem Ama-
zônia: O Bicho. Uma mega produção 
franco brasileira mostra a Amazônia 
explorando cinematograficamente  
toda sua floresta, seus bichos, clima, 
seu povo que constitui indiscutivel-
mente num grande universo de cores 
e beleza. É um filme que faz com que 
as pessoas se apaixonam por tantas e 
tantas coisas mostradas com uma tec-
nologia de ponta, fadada ao sucesso 
mundial. As cenas são gravadas na 
Amazônia, algumas partes do Mato 
Grosso e Roraíma. 

Próstata – Técnica menos invasiva
Um parecer aprovado pelo CFM 

(Conselho Federal de Medicina) abre 
caminho para a utilização no Brasil 
de uma técnica menos invasiva para 
tratar o aumento benigno da prósta-
ta (hiperplasia), problema que atinge 
cerca de 50% dos homens com mais de 
50 anos. Trata-se da embolização das 
artérias da próstata, que pode servir 
como alternativa a medicamentos e a 
outros procedimentos cirúrgicos. A 
técnica foi desenvolvida por médicos 
do Hospital das Clínicas de São Pau-
lo, onde vem sendo usada na forma 
de pesquisa, e já está sob avaliação do 
governo americano. Consiste no uso 
de um pequeno tubo, que entra pela 
virilha e, guiado por um aparelho que 
emite raio X, percorre vasos sanguí-
neos até a próstata. Lá, uma substância 
é liberada a fim de obstruir parte do 
fluxo sanguíneo que alimenta a prós-
tata, favorecendo a redução de seu ta-
manho e, assim, reduzindo a pressão 
do órgão sobre a uretra, diz Francisco 
Carnevale, chefe do serviço de radio-
logia intervencionista do HC. Nela 
é usada anestesia local, e o paciente 
pode deixar o hospital no mesmo dia.

Adeus ao título de Monsenhor
O Papa Francisco, que deseja uma 

igreja mais humilde e próxima das 
pessoas, decidiu suprimir os títulos 
honorários, entre eles o de “monse-
nhor”, medida que busca acabar com 
“o classismo e o espírito mundano” 
dentro da hierarquia eclesiástica.A de-
cisão foi tomada há várias semanas e 
divulgada esta semana pela imprensa 
italiana. O secretário de Estado do Va-
ticano enviou uma carta aos núncios 
(embaixadores) da Santa Sé em todo o 
mundo, para que informem os bispos 
sobre a medida. O único título que os 
bispos poderão conservar é o de “ca-
pelão de Sua Santidade”, afirma o tex-
to, que enfatiza que a medida não tem 
caráter retroativo. Por isso, muitos 
eclesiásticos da Cúria Romana – o go-
verno central da Igreja – continuarão 
mantendo o título de monsenhor.Em 
1968, o Papa Paulo VI, fonte de inspi-
ração para Francisco, reduziu dentro 
da Igreja Católica o número de títu-
los honorários, que chegavam a 14 na 
época.A atual decisão está de acordo 
com o desejo do Papa jesuíta de refor-
mar gradualmente a Igreja. Em Nova 
Esperança já tivemos um Monsenhor. 
Quem não se lembra de Berniero Ma-
ria Lauria, ou simplesmente “Padre” 

onde seria executado. Como a lei do 
país não permite que a última refeição 
seja dada a outra pessoa, a vontade de 
Workman foi negada, e ele recebeu a 
injeção letal à 1h38 da madrugada do 
dia 9 de maio de 2007. A morte de 
um ex-mendigo de 53 anos teria fica-
do anônima, não fosse o seu pedido, 
que sensibilizou muitas pessoas. Nos 
dias 9 e 10, vários abrigos de sem-
-teto e menores receberam centenas 
de pizzas, enviadas anonimamente. Só 
o Rescue Mission de Nashville, onde 
vivem 800 mendigos adultos, recebeu 
150 pizzas, cada uma custando 8 dó-
lares — 1.200 pedaços no total. Viva 
com um barulho desses!

Investimentos na Saúde
O Governo do Estado do Para-

ná  assinou nesta semana cerca de 40 
convênios estabelecidos com insti-
tuições de saúde, consórcios, prefei-
turas e universidades que somam R$ 
62,5 milhões em repasses para ações 
de saúde no Paraná. Entre os objetos 
dos convênios estão a aquisição de 
equipamentos médico-hospitalares, a 
construção de centros de especialida-
des, reforma e ampliação de hospitais, 
entre outras ações. Serão instalados 
482 pontos do Telessaúde em 269 mu-
nicípios paranaenses. Em dezembro, 
a região noroeste recebeu os equipa-
mentos necessários para conexão ao 
programa e durante o mês de janeiro 
a secretaria estadual da Saúde entrega 
aos demais municípios que aderiram 
ao Telessaúde.

Fumo entre mulheres cai 42% em 
32 anos 

Um estudo publicado na última 
semana  no “Jama”, revista científica 
da Associação Médica Americana, 
avaliou a prevalência do tabagismo 
em 187 países entre os anos de 1980 
e 2012. A redução do número de fu-
mantes foi expressiva nesse período, 
em especial entre 1996 e 2006, quando 
a taxa anual de queda do tabagismo 
foi mais alta.Nos 32 anos englobados 
pelo estudo, patrocinado pela Funda-
ção Bill e Melinda Gates e pelo Estado 
de Washington, a parcela de homens 
fumantes caiu de 41% para 31%; a de 
mulheres foi reduzida de 10,6% para 

6,2%. A pesquisa encontrou três fases 
nessa redução do tabagismo: um pro-
gresso só modesto entre 1980 e 1996, 
uma aceleração nos dez anos seguin-
tes e uma queda mais lenta de 2006 a 
2012, com uma aparente alta da fatia 
de fumantes entre homens a partir de 
2010. Essa desaceleração na redução 
das taxas de fumantes pode ser ex-
plicada, em parte, pelo aumento do 
número de fumantes a partir de 2006 
em países grandes como Bangladesh, 
China, Indonésia e Rússia. 

Coisas do cotidiano
• Um homem tentou ingressar nos 

EUA, vindo do México, com uma 
mulher tailandesa escondida dentro 
de uma mala.Os agentes encontra-
ram Pornkamol Mongkolsermsak, 48, 
quando inspecionavam um veículo 
que tentava entrar na cidade de No-
gales, no Arizona, no último dia 30 
de dezembro.Pornkamol, natural de 
Bancoc, estava escondida em meio a 
roupas dentro de uma grande mala no 
banco de trás do veículo dirigido por 
um cidadão americano de 56 anos, 
morador de Phoenix, cujo nome não 
foi divulgado.

• Segundo as autoridades, a tai-
landesa responderá a um processo e 
poderá ser deportada. Já pensou se a 
moda pega?;

• Antônio Basso – Conhecido como 
Tuna é o novo Secretário de Saúde de 
Nova Esperança. Em conversa com o 
novo secretário ele deverá tomar um 
conhecimento amplo para dar sua 
contribuição para a saúde do municí-
pio. Seja bem vindo Tuna, a classe está 
pronta para contribuir aguardando 
soluções imediatas, pois a saúde tem 
que continuar, com soluções rápidas e 
eficazes;

• Os constantes assaltos ocorridos 
nos últimos meses na cidade alertam 
para a necessidade de maiores inves-
timentos na área da segurança, dentre 
os quais os serviços de monitoramen-
to por câmeras, controlando assim 
quem entra e sai dos limites urbanos. 
Como se vê, o Big Brother da vida real 
precisa urgentemente  chegar até nós. 

• Na saída do conjunto José Erdei, 
no distrito de  Barão de Lucena está 
acontecendo um grave problema. A 

terra está invadindo o asfalto, com-
prometendo a pista e iminente risco 
de acidentes há necessidade de uma 
máquina para proceder a limpeza da 
pista.  Tenho certeza de que o Secre-
tário de Obras Públicas João Coleoni 
não medirá esforços para solucionar o 
problema;

• A Unidade Básica de Saúde de 
Barão de Lucena está desprotegida 
de qualquer segurança, pois não tem 
cerca em seus limites. Vândalos estão 
se apoderando do local, até mesmo 
fazendo suas necessidades fisiológicas 
e praticando sexo ali naquele espaço 
público. Causando danos ao patrimô-
nio público;

• Ao que parece tem muitas pessoas 
de Nova Esperança que não sabem a 
utilidade de um semáforo. Passam em 
sinal vermelho, provocando aciden-
tes. Algumas dessas pessoas deviam 
ficar em reciclagem em Gramado no 
Rio Grande do Sul, onde há anos não 
existem relatos de acidentes. A polícia 
deve fiscalizar o local e aplicar multas 
para quem comete excessos.

• No passado distante Xuxa e An-
gélica já foram rivais televisivas, am-
bas lutando pelo mesmo público in-
fantil na Globo. A rivalidade acabou, 
há anos as duas são amigas, mas Xuxa 
vai ficar fora da TV por pelo menos 
um ano e Angélica fica com o “tro-
féu” de maior ibope entre as loiras da 
emissora. Ela venceu por cinco anos 
consecutivos;

• Já começaram as liquidações de 
verão. Basta sair no comércio para ob-
servar as placas e cartazes anunciando 
as promoções. Muitos produtos che-
gam a ser encontrados com até 60% 
de desconto. Quem deixou para com-
prar agora, se deu bem!

Liquidações de janeiro já aquecem as 
vendas no comércio de Nova Esperança

Em algumas lojas do centro da cida-
de os descontos podem chegar até 

50%. Os preços atrativos estão movi-
mentando bastante o comércio local

Em busca das liquidações, 
que já começaram, os 
consumidores tomaram 

as ruas do centro de Nova Es-
perança nestas duas primeiras 
semanas do ano para comprar 
já que  alguns deles, ainda es-
tavam com o 13º salário intac-
to. Inúmeras lojas já iniciaram 
a liquidação de verão, no pe-
ríodo pós-natalino. É possível 
observar faixas e cartazes com 
promoções e saldos de balanço. 
Os descontos variam de 30% a 
50% de acordo com cada tipo de 
estabelecimento. Quem deixou 
passar o período das festas de 
fim de ano para comprar acabou 
se dando bem. Mesmo com o 
início do ano e algumas famílias 
ainda viajando, o movimento 
nas lojas, principalmente aque-
las que lançaram promoções foi 
bastante intenso no último final 
de semana. Com propagan-

das que anunciam preços mais 
baixos, o comércio local espera 
aquecer as vendas do mês de ja-
neiro, que costuma ser tranqüilo 
com relação às vendas, mas as 
ofertas acabam atraindo os clien-
tes e aumentando o giro finan-
ceiro nas lojas. As promoções es-
tão disponíveis em praticamente 
todo o comércio e atinge lojas 
dos mais diversos produtos.

Alterações nos preços
Fato comprovado é que mui-

tas pessoas deixam de comprar 
em dezembro, receosas, aguar-
dando uma possível alteração de 
preço, que normalmente ocorre 
em janeiro. A professora Sônia 
Albuquerque Mendes, 41, mora-
dora em Lobato é uma das que 
aproveitam o momento. “Eu cos-
tumo comprar somente algumas 
lembrancinhas para presentear 
no Natal, mas a maior parte dos 
presentes eu compro em janeiro, 
que é muito mais barato”, afirma. 
O histórico dos últimos anos 
tem demonstrado  que este é o 
momento ideal para encontrar 
aquele produto desejado a um 
preço praticamente  imperdível. 

Aceitação
Muitos acabaram perceben-

do que vale a pena adiar a en-
trega dos presentes ou compras 

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

pessoais para economizar ou 
até adquirir um produto melhor 
pelo mesmo valor. As liquida-
ções podem ser também a oca-
sião ideal para testar no mercado 
a aceitação de novos produtos 
e serviços, principalmente no 
setor de informática e eletro-
domésticos. E servem até para 
manter a motivação dos funcio-
nários – ao equilibrar a freqüên-
cia das vendas. Desta maneira 
os empresários garantem que as 

suas respectivas equipes conti-
nuem trabalhando e recebendo 
comissões. A tática das grandes 
promoções em janeiro vem dan-
do certo. O proprietário de uma 
loja de calçados do centro da ci-
dade concorda. “Já é comum as 
lojas prepararem liquidações e 
o consumidor espera estas da-
tas para gastar. Eles sabem que 
em janeiro vão ter promoções 
com preços bem especiais, como 
estamos fazendo aqui, com esta 

grande promoção de saldos de 
balanço”, argumentou. Existe a 
expectativa de ações mais estru-
turadas nas próximas semanas 
como, por exemplo, as feiras 
ponta de estoque, que sempre 
atraem um grande público con-
sumidor. Resta ao consumidor 
pesquisar e esperar o momento 
certo para comprar, pois desta 
forma encontrará os produtos 
desejados a bons preços, prazo e 
qualidade almejados.

Nas primeiras semanas de janeiro, motivados pelas promoções e saldos de balanço, 
os consumidores lotaram as lojas que se utilizam desta estratégia de vendas

Fotos: Alex Fernandes França
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- Arborização;
- Lotes demarcados;
- Rede de Esgoto.
Parcelamento em até 156 meses.
Entradas a partir de R$500,00
(44)98685200 - (44)9838-4941

RESIDÊNCIA DE 300M² NO CENTRO 
DA CIDADE DE COLORADO-PR, SEN-
DO 03 DORMITÓRIOS E 03 BWC, CO-
ZINHA, SALA, LAVANDERIA, CHUR-
RASQUEIRA, PISCINA, E AMPLO 
ESTACIONAMENTO. ACEITA TROCA 
POR OUTRA RESIDENCIA NA CIDADE 
DE NOVA ESPERANÇA - R$370.000.00. 
INFORMAÇÕES: (44)98384941

OPORTUNIDADE:
 EXCELENTE NEGÓCIO: VENDE-
-SE 03 LOTES NO JARDIM PARAISO, 
POR APENAS R$110.000,00.  LOTES 
21,22,23, QUADRA (2),SENDO 12M² DE 
FRENTE 18M² DE FUNDOS.
LIBERAÇAO PARA CONSTRUIR A 
PARTIR DE JANEIRO 2014. INFOR-
MAÇOES E VENDAS (44)9838-4941 ou 
(44)3252-5200

JARDIM PARAISO: VENDE-SE
LOTES QUADRAS 05/05,  QUA-
DRA 10/17, QUADRA 17/09, VALOR 
R$85.000,00 (ENTRADA MAIS SALDO 
PARCELADO EM ATE 12 VEZES, 
DIRETO COM PROPRIETÁRIO.
INFORMAÇOES E VENDAS (44)9838-
4941

ATENÇAO SRS. PROPRIETÁRIOS DE 
IMÓVEIS DE NOVA ESPERANÇA, 
ALTO PARANÁ, E UNIFLOR. PARANA-
CITY, CASTELO BRANCO, PARANA-
VAI E REGIÃO, ESTAMOS PRECISAN-
DO DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS 
PARA LOCAÇÃO E VENDA.
TEMOS CLIENTES CADASTRADOS. 
DEIXE SEU IMÓVEL COM A MAN-
ZOTTI IMÓVEIS, SOMOS PROFIS-
SIONAIS CAPACITADOS E TRABA-
LHAMOS COM HONESTIDADE E 
SEGURANÇA, VENHA NOS VISITAR.
INFORMAÇOES LIGUE: (44)98384941 
- (44)3252-5200
 
VENDE-SE  (01) CASA DE ALVENARIA 
COM 100 M² OU TERRENO PLANO DE 
450M² NA  RUA  MANTIQUEIRA, PRO-
XIMO AO CONJUNTO RESIDENCIAL 
DE CASAS NOVAS EM ALTO PARANÁ.
VALOR R$90.000,00 ACEITAMOS 
PROPOSTAS. INFORMAÇOES E VEN-
DAS (44)9838-4941 OU (44)3252-5200

RESIDÊNCIA COM 03 DORMITÓRIOS, 
02 SALAS AMPLAS, COPA, COZINHA, 
LAVANDERIA, GARAGEM COBERTA
AVENIDA ROCHA POMBO, 1701. 
R$1.000,00 - (44)98685200

RESIDÊNCIA EM ALVENARIA COM 
03 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 
BWC SOCIAL, LAVANDERIA. EX-
CELENTE LOCALIZAÇÃO. AVENI-
DA SANTOS DUMOND (FRENTE). 
R$600,00 - (44)98685200

RESIDÊNCIA EM ALVENARIA COM 02 
DORMITÓRIOS, COZINHA, BWC SO-

FARMÁCIAS DE PLANTÃO:
04 de JANEIRO à 
10 de JANEIRO

11 de JANEIRO à 
17 de JANEIRO

Av.  14 de Dezembro,879 
FONE: 44 3252.4002

Av.  14 de Dezembro,879 
FONE: 44 3252.4002

FARMÁCIA
EVA

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

ClassiNoroeste
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.

ALUGA

IMÓVEIS
VENDE

BWC SOCIAL, LAVANDERIA COBER-
TA COM APROX. 45M² - RUA INGÁ, 
1250. R$45.000.00 - PARANACITY-PR 
- (44)98685200 - (44)32525200

RESIDÊNCIA COM 02 DORMITÓRIOS, 
SALA, COZINHA, BWC SOCIAL, GA-
RAGEM - AVENIDA EIDI - PARANA-
CITY-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 CON-
DOMÍNIO, RUA PRINCIPAL COM 
CASCALHO, ARBORIZAÇÃO NA RUA, 
PORTAL DE ENTRADA, CHÁCARAS 
COM MATRÍCULAS INDIVIDUALI-
ZADAS. À PARTIR DE R$75.000.00 - 
(44)98685200 - (44)98384941

CASA EM CONDOMÍNIO FECHADO
03 DORMITÓRIOS, SALA,COPA, CO-
ZINHA, BWC SOCIAL, LAVANDERIA 
COBERTA,01 VAGA DE GARAGEM, 
SALÃO DE FESTAS. RUA INÊS, 364- 
CONDOMÍNIO AMOREIRA - VALOR A 
NEGOCIAR. (44)98685200

LOTEAMENTO JARDIM PARAÍSO
O loteamento JARDIM PARAÍSO, locali-
za-se no perímetro urbano, a 800 metros da 
FANP - Faculdade do Noroeste Paranaen-
se, 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 localiza-
ção, 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;

Celta 1.0 UHCE Simples
Branco - 2013/14, em-

placado, documento 
OK, 500km. VALOR: R$ 

24.000,00. TRATAR COM 
TIAGO: 9835-2272

EXCELENTE CHÁCARA DE 01 
ALQUEIRE EM PASTO, COM 01 
RESIDÊNCIA EM ALVENARIA COM  
04 QUARTOS, 02 BANHEIROS, 
SALA,COPA,COZINHA, DESPENSA 
E GARAGEM.  + 01 CASA DE 01 
QUARTO , COZINHA E BWC. PISCINA 
DE FIBRA COM MURO E GRADE EM 
VOLTA . 02 BARRACÕES DE MA-
DEIRA.  ÁGUA  DE MINA. POMAR. 
VENDAS   3252-0012 / 9988-2677.

LOTE COM  36.800,00 M²   COM 121 
METROS DE FRENTE,  ÁREA PLANA, 
COM POÇO ARTESIANO,TODO 
CERCADO , COM CAPIM PLANTADO 
RECENTE ,À  300 METROS DA RODO-
VIA DEP. BRANCO NEVES, PRÓXIMO 
AO MOTEL.VENDAS 3252-0012 OU 
9988-2677.

 LOTES COM 30.000,00M² ,COM 92,00 
METROS DE FRENTE, ÁREA PLANA, 
COM POÇO ARTESIANO,TODO 
CERCADO, COM CAPIM PLANTADO 
RECENTE, À 300 METROS DA RODO-
VIA DEP. BRANCO NEVES, PRÓXIMO 
AO MOTEL. VENDAS 3252-0012 OU 
9988-2677.

CHÁCARA  COM 34.492,50 M² COM  
94,30  METROS DE FRENTE ,PRÓ-
XIMO A COCAMAR  À 500 METROS 
DO ASFALTO, CERCADA  , COM 
REPRESA , COM CAPIM PLANTADO 
RECENTE, COM RIO NOS FUNDOS. 
VENDAS 3252-0012 / 9988-2677.

TERRENO COM ÓTIMA LOCALI-
ZAÇÃO, COM 640 M² NA RUA NILO 
CAIRO AO LADO DO COLÉGIO SÃO 
VICENTE. VENDAS 3252-0012 OU 
9988-2677.

TERRENO NA AV. ROCHA POMBO 
COM 640 M² COM 16 METROS E 
MEIO DE FRENTE , COM 01 CASA 
DE MADEIRA NA FRENTE  E 01 DE 
ALVENARIA NO FUNDO.VENDAS  
9988-2677 OU 3252-0012.

CHÁCARA  NO CONDOMÍNIO RE-
SIDENCIAL PORTAL DO SOL,COM  
5.200 M² , DE ESQUINA, ÁREA PLA-
NA, TODA CERCADA COM PORTEI-
RA NOVA. VENDAS 3252-0012 OU 
9988-2677.

LOJA EM EXCELENTE LOCALIZA-
ÇÃO COM ESTOQUE DE CONFEC-
ÇÕES FEMININAS E MASCULINAS, 
COM MOBILIA. AVENIDA 14 DE DE-
ZEMBRO. R$38.000,00 - (44)98685200

RESIDÊNCIA COM 03 DORMITÓRIOS 
(SENDO 01 SUÍTE), SALA, COZINHA, 
BWC SOCIAL, EDICULA COM LA-
VANDERIA , 01 DESPENSA. CIDADE 
DE ALTO PARANA-PR - R$180.000.00 
- (44)98685200 - (44)32525200

RESIDÊNCIA COM 03 DORMITÓRIOS, 
SALA, COPA, COZINHA COM ARMA-
RIOS EMBUTIDOS, 01 BWC SOCIAL, 
LAVANDERIA, EDICULA COM BWC, 
GARAGEM COBERTA. RUA ENGE-
NHEIRO PAULO, 100 - R$170.000.00 
- PARANACITY-PR - (44)98685200 - 
(44)32525200

RESIDÊNCIA COM 03 DORMITÓRIOS, 
SALA, COZINHA, BWC SOCIAL, 
EDÍCULA COM 01 DORMITÓRIO 
- R$125.000.00. RUA CRAVO, 95 - 
(44)98685200

TERRENO DE APROX. 2.500M² NA 
AVENIDA SANTOS DUMOND PRÓ-
XIMO AO ASSERNE - R$750.000.00 
- (44)98685200
(44)98384941

RESIDÊNCIA COM 03 DORMITÓRIOS 
(SENDO 01 SUÍTE), BWC SOCIAL, 
SALA AMPLA, COZINHA, DESPEN-
SA, GARAGEM COBERTA COM 
LAVANDERIA E CHURRASQUEIRA. 
RUA ULISSES ROSEIRA COM VER. 
JOSÉ GAZOLA,363. R$265.000.00 - 
(44)98685200

RESIDÊNCIA DE 215 M², COM 04 
DORMITÓRIOS (SENDO 01 SUÍ-
TE), SALA, COPA, COZINHA, BWC 
SOCIAL, LAVANDERIA COBERTA, 
DESPENSA, EDÍCULA COM 01 BWC, 
01 DORMITÓRIO, GARAGEM PARA 
04 CARROS, TERRENO DE APROX. 
620M². RUA VER. JOSÉ GAZOLA, 
1718 - R$250.000.00 - (44)98685200 - 
(44)32525200

EDIFÍCIO ACRE:
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 
BWC SOCIAL, LAVANDERIA. EXCE-
LENTE 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 
BARÃO CERRO AZUL - BAIRRO SAN-
TOS DUMOND - QUADRA 43,DATA 10 
- AO LADO DA FACULDADE UNIPAR - 
R$180.000.00 - PARANAVAÍ-PR - ACEI-
TA 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 
QUARTOS, SENDO UM SUÍTE, SALA 
ESTAR, COZINHA COM MÓVEIS 
PLANEJADOS, BANHEIRO SOCIAL, 
VAGA DE GARAGEM COBERTA, 
LAVANDERIA. VALOR:R$220.000.00 
(ACEITA FINANCIAMENTO BAN-
CÁRIO). TERRENO DE APROX. 
150M² - VALOR:R$80.000.00 - RUA 
EMILIO SBRANA,176 JARDIM DIAS 
I - MARINGÁ-PR - (44)98685200 - 
(44)98384941

TERRENO DE 12x30 EM EXCELEN-
TE LOCALIZAÇÃO. CONDOMÍNIO 
BARBIERI - R$80.000,00 - (44)98685200 
- (44)98384941

RESIDENCIAL JOMAR
APARTAMENTO 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 
Emiliano Perneta Próximo ao Parque das 
Grevilhas
(44)98685200 - (44)98384941 - 
R$165.000,00. ACEITA FINANCIA-
MENTO

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

RESIDÊNCIA COM 02 DORMITÓRIOS, 
SALA, COZINHA, BWC SOCIAL, GA-
RAGEM. RUA MARANHÃO, 321-CI-
DADE ALTA- NOVA ESPERANÇA-PR
R$50.000.00 - (44)98685200

RESIDÊNCIA EM ALVENARIA COM 03 
DORMITÓRIOS, 02 SALAS, COZINHA, 

AGÊNCIA DO 
TRABALHADOR

NOVA ESPERANÇA-PR

Vaga para TÉCNICO AGRÍCOLA, 
DOZADOR DE CALDO, AJUDAN-
TE DE SERVIÇOS GERAIS, VIGIA, 
ENSACADOR DE AÇÚCAR, AUXILIAR 
DE LABORATÓRIO, AUXILIAR DE 
DEPARTAMENTO PESSOAL para traba-
lhar na Usina Santa Terezinha. Interessados 
comparecer na Agência do Trabalhador para 
maiores informações.

Vagas para CALDEIRISTA, AJUDANTE 
GERAL, MOTORISTA DE CAMINHÃO 
TRUCK, OPERADOR DE MUNK, 
FUNILEIRO DE AUTOS, ENCANA-
DOR, MECÂNICO ELETRICISTA DE 
AUTOS, OPERADOR DE GUINDASTE 
MÓVEL, interessados comparecer na 
Agência do Trabalhador  para maiores 
informações.

Vaga para AUXILIAR DE PRODUÇÃO 
para trabalhar no Abatedouro Coroaves 
de Maringá. Interessados comparecer  na 
Agência dia 10/01/2014 às 08h30.

Vagas para SOLDADOR E PINTOR IN-
DUSTRIAL para trabalhar na NOMA. 
Vagas para AUXILIAR DE ALMOXA-
RIFADO, AUXILIAR DE PRODUÇÃO, 

SOLDADOR E OPERADOR DE PONTE 
ROLANTE para trabalhar na PASSAFA-
RO. Interessados comparecer na Agência do 
Trabalhador para preenchimento da ficha.

Vagas para AUXILIAR DE PRODUÇÃO 
INDUSTRIAL, SACARIA,  EMPACO-
TAMENTO, MECÂNICO, BORRA-
CHEIRO (CNH D), para trabalhar na 
USINA ALTO ALEGRE de Colorado. 
Interessados comparecer na Agência para 
maiores informações e o preenchimento da 
ficha.

Vagas para VENDEDOR DE AUTOMÓ-
VEIS, AUXILIAR DE ALMOXARIFA-
DO E MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS 
para trabalhar em Nova Esperança. OBS: 
Para as vagas de Vendedor o candidato deve 
possuir conhecimento em Informática e 
Ensino Médio Completo.

Vaga para JARDINEIRO, AJUDANTE 
DE CARGA E DESCARGA e AUXI-
LIAR DE PRODUÇÃO, para trabalhar em 
Maringá. 

Vaga para AUXILIAR DE PRODUÇÃO 
para trabalhar em Paranavaí na CITRI.

ADMINISTRADOR DE MARKETING
AGENTE ADMINISTRATIVO
ANALISTA DE CRÉDITO
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA 
AJUDANTE DE MECÂNICO
ALINHADOR DE PNEUS
ATENDIMENTO AO CLIENTE
AUXILIAR DE CABELEIREIRO / 
MAQUIADOR
AUXILIAR DE COZINHA
AUXILIAR DE ESTÚDIO
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
CABELEIREIRO
CAIXA NO COMÉRCIO
CONTROLE DE QUALIDADE
COSTUREIRA INDUSTRIAL

COZINHEIRA
EDITOR DE FOTOGRAFIA
FUNILEIRO
GERENTE COMERCIAL
MARCENEIRO
MONTADOR
MOTORISTA ENTREGADOR
PROFESSOR DE ADMINISTRAÇÃO, 
INGLÊS, INFORMÁTICA E MANU-
TENÇÃO
RECEPCIONISTA
SALGADEIRA
VENDEDOR
VENDEDOR EXTERNO
ZELADORA

HÁ VAGAS PARA:

A Agência do Trabalhador informa 
que está atendendo em novo 
horário das 08h00 às 14h00.

CIAL, LAVANDERIA. 
EXCELENTE LOCA-
LIZAÇÃO. AVENIDA 
SANTOS DUMOND 
(FUNDO). R$400,00 - 
(44)98685200

RESIDÊNCIA COM 
03 DORMITÓRIOS, 
SALA, COZINHA, BWC 
SOCIAL, LAVANDE-
RIA COBERTA COM 
GARAGEM. PROXINO 
A ACINE. R$ 650,00
(44)98685200 - 
(44)32525200

RESIDÊNCIA COM 
02 DORMITÓRIOS, 
SALA, COZINHA, BWC 
SOCIAL, LAVANDERIA 
COBERTA COM GARA-
GEM. RUA PIAUÍ-CI-
DADE ALTA - R$ 400,00 
- (44)98685200

APARTAMENTO EM 
EXCELENTE LOCALI-
ZAÇÃO EM FRENTE 
A FANP COM 02 DOR-
MITÓRIOS (SENDO 01 
SUITE), 01 BWC SO-
CIAL, SALA, COZINHA 
COM LAVANDERIA. 
AVENIDA BRASIL 
EM FRENTE A FANP. 
R$850,00 - (44)98685200 
- (44)32525200

SALA COMERCIAL EM 
EXCELENTE LOCA-
LIZAÇÃO. COZINHA 
COM GAS ENCANADO 
E COIFA INDUSTRIAL, 
BWC SOCIAL. AVENI-
DA BRASIL EM FREN-
TE A FANP. R$1.000,00 
- (44)98685200 - 
(44)32525200

SALAS COMERCIAS 
COM 01 BWC SOCIAL, 
COZINHA. EM EXCE-
LENTE LOCALIZA-
ÇÃO EM FRENTE A 
FANP
R$750,00 - (44)98685200 
- (44)32525200

GALPÃO COM APROX. 
700M². RUA PARA-
GUAI, PRÓXIMO AO 
CONJUNTO NOVA ES-
PERANÇA - R$1.800,00 
- (44)98685200

RESIDÊNCIA COM 01 
DORMITÓRIO, SALA, 
COZINHA, BWC. RUA 
GUILHERME DE AL-
MEIDA, 780 - CASA DO 
FUNDO - R$250,00 - 
(44)98685200 - PARA-
NACITY-PR

RESIDENCIA COM 02 
DORMITÓRIOS, SALA, 
COZINHA, BWC, 
LAVANDERIA, GARA-
GEM. RUA GUILERME 
DE ALMEIDA,780 
(FRENTE). R$350,00 - 
(44)98685200 - PARA-
NACITY-PR

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

RESIDENCIAL JO-
MAR
 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 Emiliano 
Perneta Próximo ao 
Parque das Grevilhas.
R$600,00 + condomínio. 
- (44)98685200
(44)32525200

EDIFÍCIO ACRE: 
02 DORMITÓRIOS, 
SALA, COZINHA, BWC 
SOCIAL, LAVANDE-
RIA. EXCELENTE 
LOCALIZAÇÃO, EM 
FRENTE AO COLÉGIO 
CORAÇÃO DE JESUS, 
RUA LEVI CARNEI-
RO, 386 APTO. 201 - 
R$600,00 + CONDOMÍ-
NIO. (44)98685200

RESIDÊNCIA EM 
ALVENARIA COM 03 
DORMITÓRIOS, SALA, 
COPA, COZINHA, BWC 
SOCIAL, LAVANDERIA 
COBERTA, GARA-
GEM COBERTA. EM 
EXCELENTE LOCA-
LIZAÇÃO PRÓXIMO 
A ACINE - RUA VE-
READOR JOSÉ FELIPE 
ELIAS, 594 - R$650,00 
- (44)98685200

RESIDÊNCIA COM 
03 DORMITÓRIOS, 
SALA 02 AMBIEN-
TES, COZINHA, BWC 
SOCIAL, LAVANDERIA 
COBERTA, GARAGEM 
COBERTA. R$600,00 
+ CONDOMÍNIO - 
(44)98685200

Um PEQUENO 
ANÚNCIO para 

fechar um GRANDE 
NEGÓCIO!

ANUNCIE JÁ!

ClassiNoroeste
O Classificado do Jornal Noroeste

O classificado do 

NOROESTE
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Os homens tentam agradar 
as mulheres de todas as formas 
para conquistá-las, quem sabe 
como agradar uma mulher tem 
mais condições de manter uma 
relação duradoura.

O que os homens não con-
seguem entender é que não 
precisa esperar que seu relacio-
namento passe por momento 
crítico para agradar sua com-
panheira ou mudar de com-
portamento. Faça o que estiver 
ao seu alcance para tentar agra-
dar, desta forma a relação pode 
ficar mais agradável, e assim se 
tornar cada vez mais solida.

Mulher gosta de ser tratada 
com respeito e de receber aten-
ção, seja por meio de palavras 
ou até de gestos. Lembre-se 
de que comunicação é à base 
de qualquer relacionamento, 
principalmente os românticos.

Caso o comportamento 
dela mudar, tente compreender 
o que levou a essa alteração em 
sua atitude. Não pergunte, só 
faça isso em última circunstân-
cia, pois o que as mulheres pre-
ferem mesmo é que o homem 
perceba sem ter que perguntar. 

Quando o casal não se vê 
com bastante frequência, tente 
agradá-la quando estiver com 
ela, dando o máximo de aten-
ção possível. Não adianta nada 

passar os poucos momentos 
que vocês tem juntos fazendo 
coisas diferentes.

Outra situação em que o 
homem precisa ter jogo de 
cintura é durante o período de 
TPM (Tensão pré-menstrual), 
quando as mulheres se trans-
formam em verdadeiras feras 
e ficam ainda mais sensíveis 
do que o habitual. Quando a 
mulher tem uma atitude gros-
seira sem motivo, não revide, 
pois se é difícil para o parceiro 
lidar com essa situação, imagi-
ne para ela. Nesses casos, não 
há chocolate ou outro tipo de 
presente que resolva. Para me-
lhorar o ânimo das mulheres 
durante a TPM, ofereça mui-
to carinho e atenção, para que 
elas se sintam mais tranquilas, 
seguras e amadas.

Quando o homem deseja 
uma boa transa ele não deve 
agradar sua parceira minutos 
antes da relação sexual, no de-
correr do dia deve trata-la com 
amor e o reflexo o homem sen-
tira na cama. Sexo saudável e 
com respeito.

Lidar com as mulheres é 
mais fácil do que os homens 
imaginam, acredite elas só 
querem ser bem tratadas, e não 
se esqueçam quando a relação 
esta bem, tudo vai bem.

Conquistar uma 
mulher é muito fácil!

Golemba anuncia 
investimentos para 2014

O prefeito de Alto Paraná, 
dr. Cláudio Golemba, fri-

sou que continuará traba-
lhando visando melhorar 

a gestão municipal e o 
atendimento a população

Em tom otimista o prefei-
to de Alto Paraná e pre-
sidente da Associação 

dos Municípios do Noroeste 
Paranaense - AMUNPAR, dr. 
Cláudio Golemba, falou a re-
portagem do Jornal Noroeste 
na manhã de quarta-feira, 08 de 
janeiro e destacou alguns inves-
timentos que o município tem a 
receber em 2014.

Governando 
com dedicação 
e respeito ao 
contribuinte, o 
prefeito garan-
tiu a reportagem 
que o município 
fechou o ano de 
2013 com liqui-
dez. “Pagamos a 
folha de dezem-
bro, o 13º salário 
do funcionalis-
mo, credores e 
concluímos 2013 sem qualquer 
déficit. Nos preocupamos em 
manter uma reserva financei-
ra razoável, pois, caso aconteça 
queda na arrecadação, continua-
remos cumprindo e pagando to-
dos os compromissos do muni-
cípio”, salientou o prefeito.

Investimentos
Alto Paraná pode acredi-

tar num ano de 2014 de muitas 
conquistas para a população. 
“Temos em licitação o valor de 
R$ 2 milhões junto ao Governo 
Estadual para pavimentação as-
fáltica de Alto Paraná e o distrito 
de Maristela inclusive com gale-
rias em alguns pontos”, destacou 
Golemba 

A cidade ainda receberá nos 
próximos dias o Programa Pa-
trulhas do Campo, iniciativa do 
governo do Paraná que até no-
vembro do ano passado já havia 
melhorado e adequado mais de 
1.200 quilômetros de estradas 
rurais paranaenses.

“Em Alto Paraná, a patrulha 

agrícola do Governo do Estado 
fará um trabalho de adequação 
de estradas vicinais. Em torno de 
25 quilômetros serão readequa-
dos, além do cascalhamento de 
aproximadamente 5 quilômetros 
dos pontos mais críticos com pe-
dra britada e fresado de asfalto”, 
pontuou dr. Cláudio.

Já com obras em andamento 
no trecho de aproximadamente 
3 quilômetros que liga a Casa de 
Oração Recanto de Maria e o Ce-
mitério Municipal a cidade rece-
beu o projeto para pavimentação 
em blocos sextavados do Go-

verno do Estado 
para recuperação 
de estradas vici-
nais no valor de 
R$ 940 mil a fun-
do perdido. “O 
bloco sextavado 
possui uma du-
rabilidade além 
de 40 anos sendo 
até melhor que o 
asfalto”, afirmou 
o prefeito.

Do governo 
federal Alto Pa-

raná receberá 2 ônibus escolares 
no valor total de R$ 320 mil. Se-
gundo o prefeito, “já foi licitado 
uma pá carregadeira no valor de 
R$ 232 mil e também adquiri-
mos um veículo para o programa 
de combate a dengue, as aquisi-
ções são com recursos próprios 
e participação ativa do governo 
federal”.

 Falando ainda sobre o novo 
ano, o prefeito mencionou, “o 
progresso está aí, diante dos nos-
sos olhos e a tendência é melho-
rar cada vez mais por causa do 
comprometimento desta admi-
nistração com o bem do povo. 
As demandas da população são 
muitas e as dificuldades do ges-
tor público também. Por esta ra-
zão, a administração municipal 
de Alto Paraná junto a toda equi-
pe tenta fazer o contraponto na 
busca da melhoria da qualidade 
de vida da população”. De ma-
neira espontânea e descontraída 
dr. Cláudio finalizou dizendo, 
“o que falta agora é torcer para o 
Brasil ganhar a Copa”.

Fotos: Alex Fernandes França

“Temos em licitação o valor de R$ 2 mi-
lhões para pavimentação asfáltica de Alto 
Paraná e o distrito de Maristela”, frisou dr. 
Cláudio Golemba – prefeito de Alto Paraná

A cidade adquiriu um novo veículo para o 
programa de combate e prevenção a dengue

Já com obras em andamento, trecho de aproximadamente 3 km entre a Casa de Oração Re-
canto de Maria e o Cemitério Municipal estão sendo pavimentados com blocos sextavados

“O progresso 
está aí, dian-
te dos nossos 
olhos e a ten-
dência é me-
lhorar cada 
vez mais”

ANS arrecada 
valor recorde 

pago por 
operadoras para 

ressarcimento 
ao SUS

Economia

A Agência Nacional de 
Saúde Suplementar 
(ANS) recolheu R$ 167 

milhões em recursos para res-
sarcimento ao Sistema Único de 
Saúde (SUS) em 2013. A arre-
cadação, considerada recorde, é 
obtida a partir do atendimento 
de beneficiários de planos de 
saúde na rede pública. O valor é 
pago pelas operadoras ao gover-
no federal.

De acordo com balanço 
divulgado ontem (9), o ressar-
cimento ao SUS, entre 2011 e 
2013, somou R$ 322 milhões, 
montante duas vezes superior 
aos ressarcimentos arrecadados 
na última década (2001 a 2010), 
de R$ 125 milhões.

Para o diretor-presidente em 
exercício da ANS, Bruno Sobral, 
o aumento dos valores restituí-
dos se deve ao aperfeiçoamento 
dos processos de gestão do ór-
gão, à contratação de servidores 
e à expansão do Cartão SUS, 
que permite a identificação dos 
pacientes – inclusive de benefi-

ciários de planos de saúde.
Atualmente, 150 milhões de 

pessoas têm o cartão, sendo 50 
milhões usuários de operadoras 
de planos de saúde.

“Essa arrecadação recorde é 
resultado de uma cobrança mais 
eficiente, que gera mais com-
promisso das operadoras em 
pagar”, explicou. As operadoras 
que não fazem o ressarcimento 
são inscritas em dívida ativa. 
Atualmente, 795 operadoras se 
encontram nessa situação.

O ministro da Saúde, Ale-
xandre Padilha, avaliou que 
houve um salto expressivo na 
capacidade do governo de recu-
perar os recursos investidos no 
SUS. “Toda pessoa tem direito 
de usar o SUS, mesmo tendo 
plano de saúde”, disse. “Não 
vamos estabelecer nenhuma 
medida que impeça esse direito 
de usar o Sistema Único de Saú-
de, mas vamos, cada vez mais, 
reforçar as medidas de recupe-
ração de recursos para o SUS”, 
completou. Abr

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br
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Atleta do Futuro: Usina Santa Terezinha 
investe na formação de gerações futuras

Programa realizado em 
parceria com a Usina 

Santa Terezinha e o Sesi 
(Serviço Social da Indús-
tria) atende 268 alunos 
com atividades físicas e 

promoção de valores

O Programa Atleta do Fu-
turo iniciado em abril 
de 2012 com aulas reali-

zadas nas instalações do Centro 
Esportivo de Iguatemi, cedidas 
pela Prefeitura de Maringá, ofe-
rece prática de atividades físicas 
e também promoção de valores 
ligados à formação pessoal, favo-
recendo a criação da cultura e do 
hábito esportivo, e promovendo 
o desenvolvimento físico e so-
cial dos participantes. Para isso, 
conta com o apoio de uma equi-
pe multidisciplinar que trabalha 
com os 268 alunos participantes 
do programa, a qual é formada 
pela coordenadora do Atleta do 
Futuro, assistente social, peda-
goga e professores de educação 
física. 

A equipe visita as escolas 
envolvidas no programa para 
identificar os problemas mais 
comuns entre os alunos. “Cons-
truímos uma ferramenta avalia-
tiva, que fica disponível para os 
professores do programa tra-
balharem os temas como situa-
ções de evasão escolar, falta de 
concentração, dificuldades de 
aprendizado e importância dos 

estudos de forma dinâmica du-
rante os treinos”, diz a coordena-
dora do programa em Maringá, 
Juliana Soares.

No Atleta do Futuro, os pais 
também são envolvidos, parti-
cipam de reuniões para conhe-
cerem melhor os objetivos do 
programa e ações realizadas nas 
escolas. “Essa integração foi o 
ponto de partida para que as 
ações tivessem efeito, pois assim 

possibilitamos maior contato en-
tre pais, alunos e professores”, ex-
plicou a pedagoga do Sesi (Servi-
ço Social da Indústria) Maringá, 
Raquel Sobrinho.

Além do trabalho multidis-
ciplinar desenvolvido no âmbi-
to escolar e nas reuniões com 
os pais, quando verificado pela 
equipe a necessidade de acom-
panhamento individual para 
casos específicos, a assistente so-
cial que acompanha o programa, 
realiza visitas domiciliares que 
resultam em orientações e enca-
minhamentos. “Percebo nessas 
visitas que a atenção dada pela 
equipe vem consolidando o ob-
jetivo do Atleta do Futuro que é 
propiciar o desenvolvimento e 
integração dessas crianças”, afir-
ma a assistente social, Rosangela 
Marchetti.

Segundo Rosangela, os de-
poimentos das mães revelam me-
lhora em disciplina, ansiedade e 
socialização dos filhos, além dos 

benefícios que o esporte traz à 
saúde. A mãe de um participante 
do programa, Keila Rubiane Ca-
valheiro, diz que o filho desen-
volveu a disciplina. “O meu filho 
teve um ganho em disciplina que 
é visto com a melhora gradativa 
que vem tendo de comportamen-
to. E ainda, somado ao interesse 
que venho observando por parte 
da equipe envolvida faz com que 

eu acredite que realmente o pro-
grama faz a diferença na educa-
ção do meu filho.”

Unindo o esporte, educação, 
saúde, diversão e inclusão social 
- a Usina Santa Terezinha em 
parceria com o Sesi, escolas, pais 
e professores,  vem cumprindo o 
seu papel social colaborando de 
forma integral na formação de 
futuros cidadãos.

Fotos: Ivan Amorim

OPERAÇÃO VERÃO

População aprova trabalho de 
limpeza das praias do Paraná

Moradores e veranis-
tas que frequentam 
o Litoral do Paraná, 

assim como vendedores e co-
merciantes, aprovam o trabalho 
de limpeza das praias que será 
feito até 6 de março. A Compa-
nhia de Saneamento do Paraná 
(Sanepar) participa da Opera-
ção Verão, garantindo a limpeza 
das praias de Pontal do Paraná, 
Matinhos e Guaratuba, numa 
faixa de 63 quilômetros lineares 
de orla - o equivalente a 1,5 mi-
lhão metros quadrados de área 
de areia. 

A Sanepar é responsável pela 

coleta do lixo gerado na faixa de 
banho, transporte e destinação 
final de resíduos sólidos. As ba-
ses de apoio ao trabalho são as 
tendas localizadas em Caiobá e 
Flamingo (Matinhos), Guaratu-
ba, Ipanema e Shangri-lá (Pontal 
do Paraná). Todo o lixo coletado 
é direcionado para os aterros sa-
nitários da região.

A dona de casa de Curitiba, 
Gilda Maria Messias Franco, dá 
o exemplo quando o assunto é 
cuidar da praia onde costuma 
passar os finais de semana, feria-
dos e férias no Litoral do Paraná. 
“A praia limpa é bem melhor. É 

saúde. Eu venho sempre com 
minha família e me preocupa 
muito se a praia está em condi-
ções ou não. Quando venho para 
a praia, trago minha sacola para 
levar o lixo de volta para casa, 
mas nem todo mundo é assim”, 
afirma.

Durante o dia, a limpeza das 
praias é feita com o uso de car-
rinhos de mão, utilizados em 
pequenas distâncias e há ainda 
oito veículos de carga (dumper), 
que podem transportar até duas 
toneladas de resíduos. À noite, 
são utilizadas seis saneadoras de 
areia, equipamentos para penei-

rar e aerar as areias secas, reti-
rando resíduos de menor tama-
nho, como cacos de vidro, palito 
de sorvete, objetos cortantes, bi-
tucas de cigarro, tampinhas de 
garrafa, entre outros. 

De acordo com o supervi-
sor da equipe de coletores, Jair 
Franco, o serviço de saneamen-
to da areia é essencial. “As má-
quinas saneadoras são como 
tratores que, à noite, revolvem 
a areia numa profundidade de 
10 centímetros. Durante o dia, o 
sol mata os germes, saneando a 
areia”, detalha.

Jair afirma que recebe mui-

Serviço de limpeza nas 
praias paranaenses

tos elogios sobre o serviço. “Um 
turista me disse que retornou ao 
Litoral do Paraná porque aqui 
a praia é limpa. Acho que esse 
trabalho também ajuda a cons-
cientizar as pessoas. Elas veem 

a gente trabalhando e começam 
a fazer a parte também. É bom 
para quem frequenta a praia 
porque não tem perigo de pisar 
em caco de vidro, numa lata, 
num peixe morto”, esclarece.
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PARA MEDITAR

‘Menina dos olhos’ 
do Deus Eterno!

Porque assim diz o Senhor 
dos Exércitos: ‘Ele me enviou 
para buscar a sua glória entre 
as nações que saquearam vo-
cês, porque todo o que tocar 
em vocês, toca na menina dos 
olhos dele’. Zacarias 2:8 -

Deus tem um cuidado es-
pecial para aqueles que são 
seus. Por mais que passamos 
por dificuldades, Jesus está 
sempre cuidando de nós nos 
mínimos detalhes. No texto 
de hoje vemos que o Senhor 
havia disciplinado os seus fi-
lhos pela desobediência deles, 
contudo porém, as nações em 
derredor abusaram, foram 
além do devido ao castigar 
os filhos de Deus. Para Deus 
quando somos perseguidos, 
e afligidos, quando tocam em 
nós, tocam na menina dos 
olhos dele. Quem é o corajo-
so para meter o dedo dentro 
do olho do Deus vivo? Cer-
tamente, ninguem é maluco, 

contudo quando tocam nos 
filhos do Senhor, é como se 
fizessem isso.

Aplicação prática: Quem 
toca em mim, toca na menina 
dos olhos do Senhor. Sou per-
seguido sim, e muitas vezes 
profundamente injustiçado, 
sinto as dores da ingratidão, 
indiferença e injustiça. Po-
rém quem toca em mim toca 
nos olhos do Deus Eterno. E 
ele trará a glória dele sobre a 
minha vida conforme a sua 
promessa.

Oração: Amado Jesus, me 
sinto muito mais que especial, 
depois deste tempo. Sei que se 
importas comigo, e por mais 
que tenha sofrido persegui-
ções e injustiças nesses dias, 
tenho uma certeza, sou meni-
na dos olhos do Senhor. E sei 
que pela tua graça o Senhor 
trará a sua glória sobre mim. 
Amém. David San Martin

Estudo aponta o Brasil como 
a 5ª economia em 2013

Relatório da Price mos-
tra ainda que, até 2030, 
5 das 10 maiores potên-

cias serão países hoje 
tido como emergentes

O Brasil será a quinta 
maior economia do 
mundo já em 2013, pe-

los cálculos da Pricewaterhou-
seCoopers, divulgados ontem, 

em Londres. Até lá, o País terá 
ultrapassado gigantes como Ale-
manha, Reino Unido e França. 
Os prognósticos econômicos 
indicam ainda que até 2020 o 

Produto Interno Bruto (PIB) do 
grupo de sete maiores emergen-
tes - chamado E-7 e formado por 
China, Índia, Brasil, Rússia, Mé-
xico, Indonésia e Turquia - será 
maior do que o do G-7. Cinco 
das 10 maiores economias, até 
2030, serão países hoje tidos 
como emergentes.

O relatório leva em conside-
ração o ritmo de crescimento e 
a valorização média das moedas 
de cada país para traçar perspec-
tivas de médio e longo prazos. 
Para a PriceewaterhouseCoo-
pers, E-7 e G-7 terão pesos equi-

valentes por volta de 2019. A di-
ferença de riquezas vem caindo 
- em 2000, o PIB dos sete países 
mais ricos do mundo era o do-
bro dos países hoje considerados 
emergentes pela consultoria - e, 
este ano, deve sofrer sua maior 
redução: 35%. Após a ultrapassa-
gem, a distância seguirá aumen-
tando: em 2030, o E-7 será 30% 
mais rico que Estados Unidos, 
Canadá, Japão, Alemanha, Fran-
ça, Reino Unido e Itália (G-7). 

"Em 2030, nossas projeções 
sugerem que o top 10 global do 
ranking de PIB terá a liderança 

da China, seguida dos Estados 
Unidos, Índia, Japão, Brasil, Rús-
sia, Alemanha, México, França 
e Reino Unido", afirmou o rela-
tório, assinado pelo diretor de 
Macroeconomia da PwC, John 
Hawksworth. Nesse horizonte, 
as 10 maiores economias serão, 
pela ordem: China, Estados Uni-
dos, Índia, Japão, Brasil, Rússia, 
Alemanha, México, França e 
Reino Unido.

Entre os reposicionamentos, 
três chamam mais atenção: a 
China, que ultrapassa os EUA, 
a Índia, superando o Japão, e o 
Brasil deixando para trás todos 
os gigantes europeus. Outra 
constatação do estudo é que a 
economia indiana crescerá mais 
rápido que a chinesa na década 
de 20. "A influência do E-7 já é 
enorme e esta análise mostra 
que a questão não é se o E-7 ul-
trapassará o G-7, mas quando", 
explicou Ian Powell, economista 
da PwC. 

Para Powell, as mudanças 
econômicas já resultam em uma 
nova geopolítica. "O G-7 já foi 
expandido para G-20 como o 
fórum-chave para decisões de 
economia global."

De acordo com a PwC, o Bra-
sil contará com o crescimento e a 
exposição internacionais obtidas 
com a Copa do Mundo de 2014 
e com a Olimpíada de 2016, no 
Rio de Janeiro. Já a Rússia con-
ta com superpoderes na área de 
energia e a Índia, graças a seu 
crescimento demográfico, pas-
sará a crescer mais que a China.

As estimativas da PwC são 
ainda mais otimistas sobre a 
performance dos países em de-
senvolvimento do que as feitas 
por Jim O"Neill, chefe de pes-
quisa em Economia Global do 
banco de investimentos ameri-
cano Goldman Sachs e autor do 
acrônimo Bric, sigla com a qual 
destacou a emergência de Brasil, 
Rússia, Índia e China na década 
passada.

Segundo O"Neill afirmara 
em novembro do ano passado, a 
China superará os Estados Uni-
dos em 2027. Sua previsão ante-
rior, feita há sete anos, indicava 
que a ultrapassagem aconteceria 
em 2041. 
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Osmar Xavier – Caminhoneiro

Claudio Apº de Lima – 
“Polaco da Comgal”

Rambo

Chuck Norris – Ator 

SEPARADOS NA 
MATERNIDADE

FRASES DE PARACHOQUES DE CAMINHAO
~

Não se sabe  ao certo quando 
foi que esse costume teve início, 
mas é possível dizer que provavel-
mente foi a partir do momento em 
que o primeiro caminhão rodou em 
solo brasileiro.

 Atualmente esse costume já 
não é mais comum, do motorista 
brasileiro colocar frase nos para-
choques do seu caminhão, que é 
uma pena... pois as frases são às 
vezes curiosa, ou de brincadeira, 
triste, alegre, provocativa, de pro-
testo, de alerta e mais mil e uma 
modalidades.

Essa prática passou a fazer 
parte do folclore sobre o trânsito 
de veículos nas estradas brasilei-
ras, chamando a atenção de todos 
os viajantes. Reflita comigo, quem 
durante uma viagem não se divertiu 
lendo frases de para-choques de 
caminhões?

  Ninguém resiste a uma frase 
de caminhão original e divertida. Se 
você tiver um caminhão, aprovei-
te algumas sugestões e saia pela 
estrada afora fazendo muita gente 
pensar e dar boas gargalhadas.  

VEJA MAIS ALGUMAS 
DESSAS FRASES:

* Só não erra quem não faz 
nada

* Malandro é sapo que casa e 
leva a mulher para o brejo
* Se ferradura desse sorte, ca-
valo não puxava carroça
* Se tamanho fosse documento 
o elefante seria o dono do circo
* Dinheiro e mulher bonita só 
vejo na mão dos outros
* Preguiça é hábito de descan-
sar antes de estar cansado
* Farol alto na cara é igual mu-
lher gritando no ouvido
* No baralho da vida encontrei 
apenas uma dama
* Na subida paciência, na desci-
da dá licença.
* Alegria de poste é estar em 
mato sem cachorro

* Na estrada da vida não tem 
acostamento
* Mulher é como música, só faz 
sucesso quando é nova
* Acredito muito em beleza inte-
rior, uma vez dentro, beleza!
* Não sou mágico, mas levo a 
vida em um truck
* Seja paciente na estrada, para 
não virar paciente do hospital
* Marido de mulher feia odeia 
feriado
* Rico pega o carro e sai, pobre 
sai, o carro pega
* O jeito mais fácil de se achar 
uma coisa é procurar outra
* Tudo na vida é passageiro, 
menos o cobrador e o motorista.

Avisar quem?
Enquanto preenchia um 

formulário de emprego, um 
homem deteve-se diante do 
item “Pessoa a ser notificada 
em caso de acidente”.

Após pensar um pouco, ele 
finalmente escreveu: “Quem 
estiver por perto.” 

Um carro???
O marido pergunta à mu-

lher: - O que você quer de pre-
sente de aniversário, querida?

- Um radinho.
- Um radinho?
- É... desses pequenininhos, 

que vêm com um carro do lado 
de fora!

Curtindo um futebol
Embora o fanático por fu-

tebol estivesse maravilhado 

HUMOR
por se encontrar no estádio, fi-
cou decepcionado com a locali-
zação de sua cadeira. Correndo 
os olhos ao redor com o binó-
culo, avistou um lugar melhor 
vazio e se dirigiu para lá. Ao 
chegar, perguntou ao homem na 
cadeira ao lado:

- Posso me sentar aqui?
- Claro - respondeu o ho-

mem. - Era o lugar da minha 
mulher. Ela adorava futebol e 
sempre vínhamos juntos aos jo-
gos, até ela morrer.

- Sinto muito pela perda - 
disse o fanático. - Mas fiquei 
curioso. Por que não deu o in-
gresso a um amigo ou parente?

O viúvo respondeu:
- Estão todos no enterro.

Dentuço
-Mamãe, mamãe, na escola 

me chamaram de dentuço!
- Não ligue para eles, meu 

filho.  E  feche a boca que está 
riscando o chão.

Sabia dedução
A mulher chega em casa e 

encontra o marido em posição 
de ataque com um mata-mos-
cas na mão.

- Já matou alguma? - per-
gunta ela.

- Já - responde ele. - Dois 
machos e uma fêmea.

- Mas dá para saber só de 
olhar?

- Bem - diz o marido -, dois 
estavam pousados numa lata 
de cerveja e a outra, no telefo-
ne.

História
Marcinha, de 3 anos, acor-

da às quatro da manhã e pede 
à mãe:

- Conta uma hitória?
E a mãe:
-Espere um pouco, filha. 

Quando seu pai chegar, ele 
vai contar uma história para 
você... e outra para mim!

Indústria automobilística 
fecha 2013 com crescimento 

de 9,9% na produção

A indústria automobilística encerrou 2013 
com produção de 3,7 milhões de veícu-
los, o que representa aumento de 9,9% na 

comparação com 2012 e indica o melhor desempe-
nho da história do setor. Em dezembro, no entanto, 
a produção recuou 18,6% sobre o mês anterior e 
12,1% abaixo de dezembro de 2012. Os dados fo-
ram divulgados hoje (7) pela Associação Nacional 
dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfa-
vea).

O total de veículos novos nacionais licencia-
dos também obteve desempenho recorde, com um 
total de 3,6 milhões de unidades, resultado 1,5% 

acima de 2012. Em dezembro, os licenciamentos 
cresceram 17% na comparação com novembro. Na 
comparação com dezembro de 2012, o movimento 
ficou estável, com variação de 0,1%.

Incluindo os emplacamentos de automóveis 
importados, o total de veículos vendidos subiu 
para 3,7 milhões de unidades, quantidade 0,9% in-
ferior à de 2012. A participação dos importados no 
licenciamento ficou em 18,8%, ante 20,7% no ano 
anterior.

As exportações em 2013 atingiram o melhor 
desempenho da história, com crescimento de 
13,5%, totalizando US$ 16,5 milhões. Agência Brasil
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Osvaldo Vidual

Fechando o ano de 2013, 
Everton Ninja professor 

de Muay Thai, Kickboxing 
e MMA do Centro de 
Treinamento Aisha 

Ninja (Equipe Gold Fighter 
Team-Maringá), partici-
pou nos dias 12 à 15 de 

Dezembro/2013 no Rio de 
Janeiro do Campeonato Sul 
Americano de Kickoboxing, 
ficando com a Medalha 

de Prata.
Everton que durante o ano 
foi Campeão Brasileiro 
de Kickboxing em Piracica-

ba SP e campeão Da
Copa do Brasil realizado 

em Maringá...

***O Centro de Treinamen-
to Aisha Ninja esta situado 
na AV. Brasil, esquina do 
Supermercado Metropoli-
tano. Com Aulas de Muay 

Thai, Kickboxing, MMA, Jiu 
Jitsu, Boxe e Capoeira

Fone:44 9976.7766

Em clima de muita alegria e satisfação, Ailton e Cris, pais da 
formanda em Direito pela Universidade Estadual de Maringá, 

Ane Caroline Argentão Pereira, comemoram
não apenas a conclusão do curso da filha,

mas também sua aprovação no exame
da OAB. Inscrita na Escola da

Magistratura do Paraná,
que se inicia a partir de fevereiro
deste ano, a jovem futuramente

pretende alcançar novos
horizontes, contando sempre

com o apoio dos pais e com a
presença de Deus, que

tem lhe dado graça e
fortalecido a cada

novo dia.


