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IPTU com desconto de 15% vence no próximo dia 10 de fevereiro

Prefeito Gerson Zanusso visita áreas críticas em Nova 
Esperança e nos distritos de Barão e Ivaitinga - Pág. 2

O pagamento do Im-
posto Predial e Terri-
torial Urbano (IPTU) é 
importante para o muni-
cípio, pois a arrecadação 
é revertida em investi-
mentos que resultam em 

benefícios para a popu-
lação.  Os contribuintes 
de Nova Esperança têm 
até o dia 10 de feverei-
ro para pagar com des-
conto de 15% à vista, o 
(IPTU).  - Pág. 5

Sérgio Yugi Yamamoto - Secretário da 
Fazenda de Nova Esperança

Após 13 
anos de 
impasse, 
júri popular 
absolve réu 
em menos 
de 1 hora em 
Paranacity - 
Pág 3

O JÚRI, A 
POLÍTICA E O 

TEMPO:

Prefeito de Atalaia Fabio Vilhena em Brasília 

O prefeito de Atalaia, Fabio 
Vilhena acompanhado da 1ª 
dama Carla, esteve em Brasília 
para o Encontro Nacional de 
Pre¬feitos, evento que reuniu 
cerca de 20 mil pessoas na ca-
pital do país desde a segunda-
-feira, 28 de janeiro.
Em outro momento o prefei-
to conversou com a Ministra 
Chefe da Casa Civil, Gleisi 
Hoffmman, que reuniu mais 
de 250 recém-empossados no 
Paraná.

Dayane Hirt/Brasília

Árabi’s Esfiharia 
reinaugura loja 

em grande estilo - 
Pág. 13

Volta às aulas aquece 
as vendas no comércio 
de Nova Esperança - 

Pág. 8

Osvaldo Vidual

José Antônio Costa

José Antônio Costa
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Prefeito Gerson Zanusso visita áreas críticas em Nova 
Esperança e nos distritos de Barão e Ivaitinga

Durante o mês de 
janeiro, portan-
to, o primeiro 

mês de seu mandato, o 
prefeito Gerson Zanusso 
juntamente com o secre-
tário de obras, João Co-
leoni e o presidente da 
Câmara, Roberto Pasqui-
ni, visitaram diversos lo-
cais em Nova Esperança, 
onde a situação é crítica 
e necessita urgentemente 
de reparos na malha viá-
ria urbana, locais onde 
o trânsito de veículos e 
pessoas está impraticável, 
devido a completa inexis-
tência do asfalto e excesso 
de buracos.

Dezenas de ruas foram 
visitadas pela comitiva 
que acompanhava o pre-
feito, tendo assim um real 
panorama da situação 

O Prefeito e o Secretário de Obras notaram que a situação é crítica e necessita urgentemente de reparos na malha viária urbana.

Nas ruas dos distritos o prefeito Gerson Zanusso, o secretário Coleone e o Presidente da Câmara Roberto Pasquini, conversaram com moradores 
que se manifestaram e reivindicaram ações que mudem o cenário atual dos Distritos.

Nos Distritos de Barão de Lucena e Ivaitinga, visitaram os campos de futebol, que se encontram em completo esta-
do de abandono, com banheiros e vestiários sem portas e sem coberturas (faltas de telhas), e, falta de alambrados.

crítica em que se encon-
tra a cidade, informando 
assim a população para 
que acompanhe o anda-
mento de tudo que vem 
sendo feito pela atual ad-
ministração, que iniciou 
obras como limpeza de 
terrenos abandonados e 
construção de meio-fio no 
Conjunto Novo Horizon-
te, para posteriormente 
receber o tão esperado as-
faltamento.

Além da área urbana, 
Gerson e comitiva tam-
bém estiveram nos Dis-
tritos de Barão de Lucena 
e Ivaitinga, onde visita-
ram os campos de fute-
bol, que se encontram 
em completo estado de 
abandono, com banheiros 
e vestiários sem portas e 
sem coberturas(faltas de 

telhas),e, falta de alambra-
dos. Nas ruas dos distritos 
o prefeito Gerson Zanusso 
conversou com morado-
res que se manifestaram 
e reivindicaram ações que 
mudem o cenário atual 

dos Distritos.
O Prefeito está em 

constante sintonia com 
deputados estaduais, fe-
derais, secretários de go-
verno e com o próprio 
governador Beto Richa, 

viabilizando recursos para 
a recuperação primeira-
mente da malha viária do 
município que está em si-
tuação crítica, para após, 
a concretização de obras 
como praças para crian-

ças e adultos em conjun-
tos, sempre beneficiando 
a população mais carente 
do município, o que uma 
real preocupação do atual 
administrador municipal. 

Assessoria de Imprensa
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ENTRELINHAS
***A oficina Beck Multi Center dos empresários Anderson Beckauser e Mauro Cerezuella tem rendido 
muitos elogios na cidade, mesmo sendo um estabelecimento relativamente novo. Entre outros serviços, 
vale destacar o alinhamento computadorizado, injeção eletrônica e mecânica em geral para seu veículo. 
Vale a pena conferir e tomar um delicioso café***A novela Salve Jorge da Rede Globo tem sua audiên-
cia cada vez menor!***Dilma anuncia 66,8 bilhões para os prefeitos!***Para as meninas que amam 
maquiagem fica a dica do site www.supervaidosa.com, site da querida Camila Coelho, brasileira resi-
dente dos Estados Unidos com excelentes tutoriais de Maquiagem***Cada dia mais lindo o pequeno 
Mateus, o filho do casal Carolina Leal/Helton Nakagima***Na próxima semana, meu pai, Juarez de 
Oliveira, retoma as atividades do blog*** As lágrimas de Jesus dão a você permissão para derramar 
as suas. A tristeza não significa que você não confia em Deus; significa que você não pode suportar 
a idéia de viver um dia sem uma pessoa querida que se foi. SE JESUS DEU AMOR, ELE ENTEN-
DE AS SUAS LÁGRIMAS. Portanto lamente, mas não lamente como aqueles que não conhecem o 
resto da história – Trecho do livro Deus Está no Controle do autor  Max Lucado.
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Colunista interina: Bruna Arruda
com revisão de Jessica Krieger

Dicas do chef
Com a correria do dia a dia 

as pessoas estão se alimen-
tando mal. Acabam não ten-
do tempo para o preparo e a 
realização de uma refeição 
saudável. Diante disso, o chefe 
de cozinha Leandro Marini, 
conhecido de muitos em nossa 
cidade, forneceu uma receita 
prática e rápida. Para quem 
não sabe, Leandro atua hoje 
como Chef de Cozinha do Taj 
Restaurante Bar. Veja a recei-
ta deliciosa que ele prepara 
para os leitores desta coluna:

Sanduíche rápido e fácil:
Ingredientes:
- 1 pão francês 
- 150 gramas de mortadela 

fatiada
- meia cebola picada em 

cubos 
- 1 tomate picado em cubos 
- 2 colheres de azeite 
 Modo de preparo:
- Em uma frigideira aque-

cida coloque azeite, a cebola e 
o tomate. Aqueca até dourar. 
Acrescente sal a gosto e colo-
que as fatias de mortadela. 
Aqueça e coloque no pão fran-
cês. Super rápido e fácil.

Coisas do cotidiano
• Tragédia em uma boate 

em Santa Maria (RS) deixa 
mais de 200 mortos. Quem não 
se emocionou assistindo aos te-
lejornais e vendo o depoimento 
de familiares, amigos, conhe-
cidos e moradores da cidade. 
Uma tristeza sem tamanho. 
Esperamos agora que justiça 
seja feita para todos os respon-
sáveis, especialmente para os 
donos da boate Kiss; 

• O peso ideal não tem sido 
uma busca apenas de pessoas 
anônimas, mas também tem 
ocorrido com celebridades. 
Esta semana, por exemplo, al-
gumas bailarinas do Programa 
do Faustão foram demitidas 
pela Rede Globo por excesso de 
peso. Que exagero!

• Anamara tem se tornado 
cada vez mais popular entre 
o público que assiste o Reality 
Show BBB13. Anamara foi es-
colhida para ter um dia fora 
da casa do BBB e ainda voltar 
como líder pelo público. Por aí 
podemos ver que o perfil bar-
raqueira, explosiva e falar sem 
pensar atrai o público. Já o 
professor Ivan da  casa, culto, 
educado, não tem tanta popu-
laridade assim. Engraçado este 
paradoxo.

• O Abraço: é um dos gestos 
mais significativos de cari-
nho, amor, proteção. Ao mes-
mo tempo em que conforta e 
protege, ele proporciona uma 
sensação prazerosa a quem 
envolve e é envolvido. Estudos 
mostram que um abraço pode 
ajudar a combater o estresse. 
Diante disso, um super abraço 
a todos!!!!

Entrevista da semana
Nesta semana, a coluna Pin-

gos e Respingos fala com a psi-
cóloga Carla Thiele Maran, de 
31 anos. Formada pela UEM 

e pós-graduada em Educação 
Especial, atualmente trabalha 
no NIS (Núcleo Integrado de 
Saúde) e APAE. Confira nosso 
bate papo:

Pingos e Respingos – Como 
você define a profissão do psi-
cólogo?

Carla - O psicólogo atua 
no estudo dos fenômenos psí-
quicos e do comportamento 
humano. Ele diagnostica, pre-
vine e trata doenças mentais, 
distúrbios emocionais e de 
personalidade, observando 
e analisando as atitudes, os 
sentimentos e os mecanismos 
mentais do paciente (cliente), 
procurando ajudá-lo a identifi-
car as causas dos problemas e a 
rever comportamentos inade-
quados, encontrando maneiras 
de melhorá-los. Sempre visan-
do promover a saúde e melhor 
qualidade de vida. O psicólogo 
deve ter interesse pelo estudo 
do comportamento humano, 
capacidade de observação, 
análise e comparação, equilí-
brio emocional, facilidade de 
comunicação e expressão.

 
Pingos e Respingos – Você 

poderia falar um pouco so-
bre o aumento da procura 
pela psicologia da sociedade 
atual?

Carla - Atualmente vem au-
mentado o número de pessoas 
que procuram atendimento psi-
cológico. Isto porque as pessoas 
estão entendendo a Psicologia 
como um apoio para uma me-
lhor qualidade de vida e saúde. 

Os preconceitos de outras épo-
cas, como coisa para “doido”, 
“louco”, diminuíram muito, e 
as pessoas hoje admitem e bus-
cam ajuda quando percebem 
que não estão bem psicologi-
camente, seja por problemas 
de ordem emocional (afetiva) 
e/ou social. Atualmente mui-
to se ouve falar em Estresse, 
Síndrome do Pânico, Depres-
são, Transtornos Alimentares, 
Transtornos Pós Traumáticos, 
entre vários outros Transtor-
nos, e já se sabe que eles atin-
gem uma grande parte da po-
pulação, e a maioria dos que 
sofrem desses Transtornos pro-
curam tratamento psicológico 
nos primeiros sintomas.

Pingos e Respingos - Como 
funciona o trabalho psicoló-
gico com crianças especiais?

Carla - O trabalho psicoló-
gico é indispensável para o de-
senvolvimento da autonomia 
e potencialidades da criança 
com deficiência, visando sem-
pre torná-la o mais indepen-
dente possível, para que ela 
possa realizar o máximo de 
atividades que privilegiem seu 
contato com a sociedade, de 
maneira natural, sem exclusão.

Pingos e Respingos - O que 
você diria para quem tem in-
teresse em ingressar no curso 
de psicologia?

Carla - Eu diria que para 
escolher Psicologia, antes de 
qualquer coisa, o estudante  
precisa ser uma pessoa des-
provida de preconceitos e ter 
o desejo de se dedicar ao outro 

e de se colocar no lugar do ou-
tro. Independente de onde ela 
queira atuar como psicólogo, 
seja em um hospital, em uma 
clinica, em um clube esportivo, 
em uma escola, entre outros, 
ela precisa ser um defensor da 
qualidade de vida. Uma pessoa 
que tenha vontade de ajudar o 
próximo, que gosta de estudar, 
pesquisar e se atualizar. Uma 
pessoa que tenha uma visão de 
que a vida é o bem mais valio-
so que nós temos.

Apagando as velinhas

- O jovem 
E d u a r d o 
Cioffi apagou 
as velinhas 
nesta última 
quarta-feira, 
30 de janei-
ro. Parabéns 
Eduardo!

- Quem co-
memorou idade 
nova esta sema-
na foi a cirurgiã 
dentista Ana 
Claudia Razente, 
na última segun-
da-feira (28 de 
janeiro). Deseja-
mos um ano abençoado na sua 
vida.

- Parabéns ao 
querido Alfredo 
Bordim Júnior que 
apagou as veli-
nhas nesta última 
quinta-feira (31 de 

janeiro). Que Deus te abençoe 
grandemente.

- A querida 
Sabrina Haru-
mi Eto está apa-
gando as veli-
nhas na data de 
hoje. Parabéns 
Sabrina.

Momento literatura
Luís Vaz de Camões, poeta 

português, dono de um estilo 
de vida boêmio, é considerado 
uma das maiores figuras da 
literatura em língua portugue-
sa e um dos grandes poetas do 
ocidente. Lendo esta semana 
sobre Camões, já tinha lido há 
muito tempo atrás o soneto a 
seguir, mas lendo novamente 
me chamou muita atenção, de 
forma diferente e quero com-
partilhar com os leitores: 

Amor é um fogo que arde 
sem se ver, é ferida que dói, e 
não se sente; é um contenta-
mento descontente, é dor que 
desatina sem doer.

É um não querer mais que 
bem querer; é um andar so-
litário entre a gente; é nunca 
contentar se de contente; é um 
cuidar que ganha em se perder.

É querer estar preso por von-
tade; é servir a quem vence, o 
vencedor; é ter com quem nos 
mata, lealdade.

Mas como causar pode seu 
favor nos corações humanos 
amizade, se tão contrário a si é 
o mesmo Amor? 

Luis de Camões
Emocionante, não?

ças e adultos em conjun-
tos, sempre beneficiando 
a população mais carente 
do município, o que uma 
real preocupação do atual 
administrador municipal. 
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O JÚRI, A POLÍTICA E O TEMPO:

Após 13 anos de impasse, júri popular absolve 
réu em menos de 1 hora em Paranacity

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

O julgamento do 
réu Mauro Mo-
ron, ocorrido na 

manhã de sexta-feira, 25 
de janeiro de 2013, foi 
considerado pelos pre-
sentes e até mesmo pelo 
defensor do réu, advoga-
do Reginaldo Mazzetto 
Moron com um dos mais 
rápidos da história de Pa-
ranacity.

O júri tratava de um 
delito ocorrido no ano de 
2000, quando o réu abal-
roou o veículo da vítima, 
uma caminhonete D-20, 
dirigindo um Fusca, sen-
do que da colisão somen-
te destruiu a porta da ca-
minhonete da vítima que 
já estava estacionada.

Fato que infelizmen-
te aconteceu no dia das 
eleições e acabará de per-
der a eleição o candidato 
do qual a vítima era alia-
do político, sendo que o 
candidato do réu saiu vi-
torioso na eleição. 

13 ANOS DE ESPERA

Os anos se passaram, 

José Antônio Costa

Momento em que a MM. Juíza de Paranacity drª Bianca Bacci 
Bizetto leu a sentença absolvendo o réu Mauro Moron

O réu Mauro Moron e seu defensor, advogado Reginaldo 
Mazzetto Moron no júri considerado um dos mais rápi-

dos da história de Paranacity

houve marcação do pri-
meiro  júri, mas na hora 
de seu início o réu conse-
guiu uma liminar do STJ 
cancelando o julgamento. 
Houve novos recursos ao 
longo dos 13 anos, sen-
do que com o passar dos 
tempos, a vítima e o réu 
se tornaram bons amigos, 
como de fato já eram, só 
que nos tempos dos fatos, 
devido a política, o sim-
ples acidente se tornou 
motivo para denúncia 
por tentativa de homicí-
dio. “Se naquela época o 
réu fosse julgado, quiça, 
poderia até o réu ser con-
denado e preso por um 
simples acidente automo-
bilístico”, enfatizou o ad-

vogado Reginaldo Moron. 
 O tempo encarregou 

de mudar isso, e o réu 
foi absolvido pelo Plená-

Cassação do prefeito 
e vice de Inajá ainda 

aguarda recurso no TRE
Alcides Fernandes (Pito), poderá ficar no cargo enquan-
to aguarda recurso ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE)

O prefeito de Inajá, Alcides 
Elias Fernandes, conhecido 
por “PITO” e seu vice Aldo 

Hashimoto tiveram o diploma 
cassado pela Juíza Eleitoral da 

91ª Zona Eleitoral da Comarca 
de Paranacity, na sexta-feira, 

25 de janeiro, por supostos 
envolvimento dos mesmos em 
dois fatos: Primeiro - compra 

de voto, no valor de R$ 100,00 
de uma eleitora, e o segundo de 

suposta ajuda financeira para 
custeamento de tratamento 

odontológico de uma eleitora 
de Inajá. 

A denúncia ofertada pelo 
candidato derrotado foi de 

12 denúncias, todavia, a MM. 
Juíza só acatou duas delas, mas 
segundo o advogado de defesa 
do prefeito cassado Reginaldo 

Mazzetto Moron, “os dois fatos 
são tão frágeis e absurdos que 

o Prefeito e vice estão cons-
cientes da reforma da sentença 

pelo TRE do Paraná, através do 
recurso que foi proposto”.

Segundo o advogado de 
defesa do Prefeito Alcides Elias 

Fernandes, “o mais absurdo é 
que estão passando uma notícia 

falsa aos eleitores de inajá, no 
sentido de que o candidato der-

rotado irá assumir a cadeira de 
Prefeito, o que não é verdade, 

pois com a sentença de mérito, 
nos termos do art. 463 , I e II do 
CPC, O juiz só poderá alterá-la 
para corrigir erros materiais ou 

de cálculos, ou por embargos 
de declaração, e como não há 

erros na sentença e não cabem 
embargos declaratórios na Jus-

tiça Eleitoral em primeiro grau, 
somente o TRE-PR poderá 

modificar a sentença da Juíza, 
o que significa que somente 

com o julgamento do recurso 
poderá haver modificação, além 

do que, se isso ocorrer, caberá 
recurso ao TSE, para somente 
após decisão final, o TRE-PR 
poderá marcar novas eleições 

e mesmo assim, enquanto isso 
não ocorrer quem governará 

Inajá é o Presidente da Câmara 
e não o segundo colocado, pois 

o candidato vitorioso obteve 
mais de 50% dos votos”, ressal-

tou o advogado.
Ainda, segundo o defen-

sor do  prefeito, “o povo de 
Inajá pode ficar tranqüilo que 

a vontade popular deverá  pre-
valecer”, comentou Reginaldo 

Mazzetto Moron, advogado do 
prefeito de Inajá.            

rio do Tribunal do Júri 
de Paranacity. Presidiu o 
julgamento a MM. Juíza 
Drª Bianca Bacci Bizetto, 
a Promotora Drª Rosany 
Pereira Orfon que pediu 
a absolvição do réu, e na 
defesa o advogado Regi-
naldo Mazzetto Moron. 
“Segundo o advogado 
de defesa, isso demons-
tra que a política ainda é 
culpada por várias desa-
venças, destruição de fa-
mílias e perda de amigos 
raros, e só o tempo con-
segue reatar a verdadeira 
amizade, como de fato 
ocorreu com o presente 
caso”, finalizou.
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Psoríase: Lesões que 
marcam além da pele... 

A psoríase é uma doença 
inflamatória da pele, crônica, 
não contagiosa, de causa ain-
da desconhecida, mas que afe-
ta de 1% a 3% da população 
mundial. Atinge igualmente 
homens e mulheres. 

Esta é caracterizada pela 
presença de manchas verme-
lhas, espessadas e descamati-
vas, que aparecem, em geral, 
no couro cabeludo, cotovelos 
e joelhos. Podendo em outros 
casos se espalhar por toda a 
pele e também atingir as ar-
ticulações. Podem surgir em 
qualquer fase da vida.

As causas desta patologia 
ainda não estão totalmente 
esclarecidas. No entanto, to-
das as pesquisas científicas 
demonstram que a heredita-
riedade desempenha um im-
portante papel e, ainda mais 
se existem antecedentes fa-
miliares afetados pela doen-
ça. Além da predisposição 
genética, existem fatores que 
podem desencadear ou agra-
var a doença: como fatores 
psicológicos, estresse, traumas 
cutâneos ou irritações na pele, 
infecções de garganta, baixa 
umidade do ar, ingestão al-
coólica e o uso de alguns me-
dicamentos. 

Os acometidos por este 
mal, além de padecerem com 
a patologia ainda sofrem com 
o preconceito das pessoas, 
mesmo não sendo contagio-
sa, a falta de informação faz 
com que os outros se afastem e 
tenham receio do contato hu-
mano. A aparência das lesões 
contribui para que isso ocorra, 
mas a população precisa en-

tender que por traz das enfer-
midades existe uma pessoa e 
esta precisa de carinho e calor 
humano como todas as outras 
pessoas.

O diagnostico inicial pode 
ser confundido com várias 
outras patologias, e é por isso 
que independente da lesão de 
pele que esteja se iniciando o 
melhor é procurar um médico 
dermatologista. 

Psoríase não tem cura, e 
sim tratamento. Não há como 
prevenir a doença, embora 
seja possível controlar a re-
incidência. O tratamento da 
psoríase vai depender do qua-
dro clínico apresentado, pode 
variar desde a simples aplica-
ção de medicação tópica até 
tratamentos mais complexos. 
A resposta ao tratamento tam-
bém varia muito de paciente 
para paciente e o componente 
emocional não deve ser me-
nosprezado.

 Uma vida saudável, evi-
tando-se o estresse vai colabo-
rar para melhora.

 Não existe uma forma 
de se acabar definitivamente 
com a psoríase, mas é possível 
conseguir a remissão total da 
doença, obtendo-se a cura clí-
nica. Ainda não é possível, no 
entanto, afirmar que a doença 
não vai voltar após o desapa-
recimento dos sintomas.

A doença requer controle 
permanente, a fidelidade ao 
procedimento adotado contra 
a psoríase, aliás, é fundamen-
tal. Por terem uma doença 
crônica, os psoriáticos não po-
dem desistir na primeira ten-
tativa.
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Inexistência de matas ciliares 
provoca o assoreamento do 

ribeirão paracatu

Em sua edição nº 102, 
com data de 10 de dezembro 
de 2000, o Jornal Noroes-
te denunciou a inexistência 
de matas ciliares nas mar-
gens do Ribeirão Paracatu 
e suas graves conseqüências 
ao meio ambiente. Como se 
sabe, no local, a Sanepar cap-
ta a água que abastece a ci-
dade de Nova Esperança.  As 
matas ciliares são formadas 
por vegetais que acompa-
nham os cursos de água ou 
lagos, cumprindo importan-
tes funções na manutenção 
do regime hídrico da bacia 
hidrográfica, no sustento da 

fauna e na estabilidade dos 
ambientes. A inexistência 
destas proporcionavam o 
arraste de terras para o leito 
do Ribeirão. Recentemente 
a Prefeitura construiu uma 
grande obra em pontos an-
teriores ao local da capta-
ção. Além de canalização, 
foram construídas enormes 
lagoas que estão permitin-
do, além de as águas segui-
rem canalizadas, terem o 
impacto no solo reduzido, 
evitando o arraste da terra 
das margens do Paracatu, 
contribuindo para que este 
não se assoreie. 

Projeto Jornal Noroeste:

Poema & Poesia...
Canção do Exílio

Gonçalves Dias (1823-1864) 

“Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o Sabiá;
As aves, que aqui gorjeiam,
Não gorjeiam como lá.

Nosso céu tem mais estrelas,
Nossas várzeas têm mais flores,
Nossos bosques têm mais vida,
Nossa vida mais amores.

Em cismar, sozinho, à noite,
Mais prazer encontro eu lá;
Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o Sabiá.

Minha terra tem primores,
Que tais não encontro eu cá;
Em cismar — sozinho, à noite —
Mais prazer encontro eu lá;
Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o Sabiá.

Não permita Deus que eu morra,
Sem que eu volte para lá;
Sem que desfrute os primores
Que não encontro por cá;
Sem qu’inda aviste as palmeiras,
Onde canta o Sabiá.”

Comunicado do 
Tiro de Guerra

O 1º Sargento Luciano 
Santos da Silva, Chefe do 
Tiro de Guerra, lembra os 
conscritos do ano de 2013 
que a data prevista para 
apresentação, daqueles que 
se encontram em processo 
de seleção iniciado no ano 
anterior, será no dia 5 de fe-
vereiro de 2013, a partir das 
7:00 hs na Sede do Tiro de 

Guerra .
O Sargento ressalta tam-

bém que a não apresentação 
do conscrito na data citada, 
deixa-o na situação de dé-
bito com o Serviço Militar, 
incorrendo em várias res-
trições, como: concursos, 
assunção em cargo público, 
matrícula em universida-
des, etc.

Jurídico:

Es
pa

ço

O mês de janeiro é o pe-
ríodo tradicional da renova-
ção de matrículas nas insti-
tuições de ensino e compra 
de material escolar. Inicia-se 
então uma fase que pode se 
tornar conflituosa entre alu-
nos ou pais e a escola tanto 
no que se refere ao valor 
das mensalidades quanto ao 
conteúdo das listas de mate-
riais exigidos pelas escolas.

Por tratar-se de presta-
ção de serviço educacional, 
o contratante não atenta ao 
fato de que o contrato firma-
do pelas partes se caracteri-
za pela relação de consumo, 
onde este assume a posição 
de consumidor e a institui-
ção educacional a de forne-
cedor, vejamos.  

O Código de Defesa do 
consumidor dispõe em seu 
artigo 2º que consumidor é 
toda pessoa física ou jurí-
dica que adquire ou utiliza 
produto ou serviço como 
destinatário final. Já o artigo 
3º do mesmo Codex deter-
mina que fornecedor é toda 
pessoa física ou jurídica, pú-
blica ou privada, nacional 
ou estrangeira, bem como 
os entes despersonalizados, 
que desenvolvem atividade 
de produção, montagem, 
criação, construção, trans-
formação, importação, ex-
portação, distribuição ou 
comercialização de produ-
tos ou prestação de serviços. 

Portanto, a relação co-
mercial entre aluno ou res-
ponsável, denominado do-
ravante consumidor com 
a instituição de ensino que 
por sua vez será o fornece-
dor, principia formalmente 

na celebração de um contrato. 
O modelo de contrato adota-
do para efetivar a prestação 
de serviço de fornecimento 
de educação é o “Contrato de 
Adesão”. Contrato de adesão é 
aquele que um dos pactuantes 
(fornecedor) predetermina as 
cláusulas do negócio jurídico 
ao outro contratante (consu-
midor). 

A questão de maior rele-
vância é saber quais são as 
regras que regulamentam esta 
relação. 

A lei 9.870, de 23 de no-
vembro de 1999, trata espe-
cificamente sobre o valor das 
anuidades escolares. Em seu 
conteúdo determina que o va-
lor anual ou semestral deverá 
ter como base a última parcela 
da anuidade ou da semestrali-
dade legalmente fixada o ano 
anterior, multiplicada pelo 
número de parcelas do pe-
ríodo de parcelas do período 
letivo podendo ser acrescido 
o montante proporcional à 
variação de custos a título de 
pessoal e de custeio. É, ain-
da, vedada qualquer cláusula 
que preveja a revisão do valor 
contratado em prazo inferior 
a um ano. 

A mesma lei determina, 
em seu art. 2º, que o texto da 
proposta do contrato deverá 
ser afixado em local de fácil 
acesso ao público pelo menos 
quarenta e cinco dias antes da 
data final para efetivação de 
matrícula, devendo ser acom-
panhada de planilha de custo 
que justifique o valor apura-
do para reajuste da anuidade, 
além do número de vagas por 
classe.

No que concerne a co-
brança de taxa de reserva de 
vaga  ou taxa de matrícula, a 
Resolução nº 01/83 do extinto 
Conselho Federal de Educa-
ção, hoje sucedido pelo Con-
selho Nacional de Educação, 
que regulamenta a cobrança 

de encargos educacionais, em 
seu art. 2º, § 1º, dispõe que é 
vedada à instituição a cobran-
ça de serviços não previstos 
no seu texto, constando ex-
pressamente que o valor da 
anuidade escolar paga pelo 
aluno já inclui, entre outros 
procedimentos a matrícula. 

A Resolução nº 03/89, do 
mesmo Conselho, estabele-
ceu, em seu art. 4º, §1º, que a 
mensalidade escolar constitui 
a contraprestação pecuniá-
ria correspondente à educa-
ção ministrada e à prestação 
de serviços a ela diretamente 
vinculados como a matrícula, 
estágios obrigatórios, utiliza-
ção de laboratórios e bibliote-
ca, material de ensino de uso 
coletivo, material destinado a 
provas e exames, de certifica-
dos de conclusão de cursos, de 
identidade estudantil, de bole-
tins de notas, de cronogramas, 
de currículos e de programas. 

Todavia, as preocupações 
não acabam por aqui, ainda 
há a questão material escolar. 
A instituição de ensino deve 
fornecer uma lista com to-
dos os materiais não poden-
do exigir o indicar marca ou 
loja onde poderá ser efetuada 
a compra. Também não pode-
rá exigir que os materiais seja 
adquiridos na própria insti-
tuição podendo caracterizar 
a “venda casada” vedada pelo 
art. 39 do Código de Defesa 
do Consumidor. 

A escola não pode exigir 
do consumidor a aquisição de 
materiais de uso coletivo, tais 
como material de limpeza e 
higiene ou material de escritó-
rio e copos descartáveis. Esses 
produtos somente poderão 
constar das listas de mate-
riais quando sua utilização for 
comprovadamente para ativi-
dades pedagógicas. O consu-
midor poderá ao final do ano 
letivo requerer a devolução 
dos materiais que a instituição 

não puder comprovar sua efe-
tiva utilização nas atividades 
pedagógicas individuais do 
aluno.

Outro cuidado que o con-
sumidor deve ter ao comprar 
os itens da lista de materiais é 
verificar se o produto tem o 
selo do Inmetro. É importan-
te verificar se a embalagem, 
principalmente de colas, tin-
tas, pincéis atômicos e fitas 
adesivas entre outros, contêm 
informações claras, precisas e 
em língua portuguesa a res-
peito do fabricante, importa-
dor, composição, condições 
de armazenagem, prazo de 
validade e se apresentam al-
gum risco a segurança e saú-
de. 

Se mesmo após tomar to-
dos os cuidados e exigir os 
direitos tratados neste artigo, 
o consumidor se sentir lesado 
poderá procurar a unidade do 
Procon mais próxima. 

Referências 
• Lei 9.879, de 23 de no-

vembro de 1999;
• Lei 8.078, de 11 de 

setembro de 1990 (Código de 
Defesa do Consumidor);

• Resolução 01/83 do 
extinto Conselho Federal de 

Educação sucedido pelo Con-
selho Nacional de Educação;

• Resolução 01/83 do 
extinto Conselho Federal de 

Educação sucedido pelo Con-
selho Nacional de Educação.

A volta às aulas e o 
direito do consumidor

Por Heloisa Aline Dornellas
Advogada – OAB/PR 43.937

HUMOR
RESPONDENDO À ALTURA
O General dirige-se a um soldado 
e pergunta:
- Você tem troco para 100?
- Claro, meu chapa! - responde 
prontamente o soldado.
- Isso não são modos de dirigir-se 
a um oficial! - revolta-se o Gene-
ral - Vamos tentar novamente: 
Recruta, tem troco para 100?
E o soldado, com voz firme:
- Não, senhor!

COMIDA DE QUARTEL
No exército, o recruta reclama da 
comida:
- A minha sopa está cheia de ter-
ra!
E o Capitão:
- Você não veio aqui para servir 
a Pátria?

E o Recruta:
- Vim para servi-la! Não para 
comê-la!

O ESCANTEIO
Em um jogo um jogador foi co-
brar o escanteio e pegou muita 
distancia para cobrar.
enquanto isso um jogador do ou-
tro time trocou a bola por uma 
grande pedra branca.
o jogador que vinha cobrando o 
escanteio deu um chute na pedra 
e caiu com o pé quebrado rindo 
no chao.
Chegou seu amigo e disse:
-Porque você esta rindo em vez de 
chorar?
E ele respondeu:
-Estou rindo do jogador que fez o 
gol de cabeça.
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IPTU com desconto de 15% vence no próximo dia 10 de fevereiro
Muitos contribuintes estão optando pelo pagamento 

integral do imposto com o desconto de 15% cujo 
vencimento é no dia 10 de fevereiro

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

O pagamento do 
Imposto Predial e 
Territorial Urbano 

(IPTU) é importante para 
o município, pois a arreca-
dação é revertida em inves-
timentos que resultam em 
benefícios para a popula-
ção.  Os contribuintes de 
Nova Esperança têm até o 
dia 10 de fevereiro para pa-
gar com desconto de 15% à 
vista, o Imposto Predial e 
Territorial Urbano (IPTU).  
Quem optar para pagar em 
março tem desconto de 
10% até o dia 10 de março. 
Também a partir do dia 10 
de março começa o paga-
mento parcelado do im-
posto que poderá ser pago 
em qualquer banco até o 
vencimento, Caixa Econô-
mica ou lotéricas. Segundo 
o Secretário da Fazenda, 
Sérgio Yugi Yamamoto “O 
parcelamento todos po-
dem optar por ele, agora a 
isenção, somente pessoas 
aposentadas, pensionistas, 
idosos acima de 65 anos e 
pessoas que recebem até 3 
salários mínimos familiar, 
a pessoa precisa morar na 
própria residência,  não 
pode ter mais que um imó-
vel em seu nome. O pedido 
de isenção será aceito até o 
dia 1º de março.” O muní-
cipe contribui com o paga-

José Antonio Costa
mento de impostos, entre 
eles o IPTU, e vê a infra-
-estrutura da cidade me-
lhorar. “Com esse desconto 
de 15% para pagamento na 
cota única eu optei por pa-
gar na cota única, já que é 
em virtude de uma econo-
mia estabilizada, com juros 
baixos, compensa aprovei-
tar esse desconto, achei ex-
tremamente atrativo” , rela-
tou o comerciante  Mauro 
Aparecido Mulatti.

DESPESAS
A prefeitura tem um 

custo elevado para manter 
toda a estrutura em ple-
no funcionamento. São 
despesas com limpeza e 
manutenção das vias pú-
blicas, escolas municipais, 
postos de saúde, quadro de 
funcionários, atender com 
obras e ações as deman-
das da população, além de 
procurar honrar os com-
promissos firmados com os 
fornecedores. Uma parcela 
significativa dos recursos 
vem através da cobrança 
do IPTU – imposto terri-
torial e predial urbano. A 
Prefeitura agrega valor ao 
seu imóvel, com as melho-
rias e ampliações dos equi-

pamentos sociais, com os 
serviços de água e esgoto, 
iluminação, pavimentação 
das vias de acesso, limpeza 
pública, entre outros, para 
tanto há necessidade de 
recolher parcela de contri-
buição para a manutenção 
destes serviços. 

 Pagando em dia seu 
imposto municipal, você 
estará contribuindo para 
o progresso do município. 
É o cidadão de Nova Espe-
rança que com seu imóvel, 
numa contribuição direta 
e proporcional, é parte im-
portante e imprescindível 
dessa receita e a Admi-
nistração Municipal reco-
nhece, valoriza e agradece 
indistintamente a todos. 
“Isso tudo contribui com 
a população em relação a 
limpeza da cidade, a in-
fraestrutura, os asfaltos, 
o pagamento tem relação 
com todas essas finalida-
des”, concluiu Sérgio Yugi 
Yamamoto.

APROVEITE O 
DESCONTO DO IPTU

APROVEITE O 
DESCONTO DO IPTU

Até 10/02/2013 é de 15%
Até 10/03/2013 é de 10%

Ou em até 10 (dez) parce-
las sem acréscimos a partir 

de 10/03/2013
Fique atento aos venci-

mentos para evitar tran-
stornos com filas e outros 

inconvenientes“O munícipe contribui com o pagamento de impostos, entre eles o IPTU, e vê a infra-estru-
tura da cidade melhorar”, disse o Secretário Municipal da Fazenda Sérgio Yugi Yamamoto.

De que forma você vai pagar seu IPTU?

De que forma você vai pagar seu IPTU?

“Eu optei pela op-
ção do pagamento a 
vista devido ao bom 
desconto de 15%, 
e deixamos sempre 
uma reserva para o 
mês de janeiro para 
pagar IPTU, IPVA, 
entre outros, então 
já nos programamos 
para isso”- Márcia 
Aparecida Calzava-
ra Malacrida

“Paguei o IPTU 
à vista, devido ao 
desconto e a facili-
dade, porque de-
pois tem que ficar 
todo mês pagando, 
então eu prefiro 
pagar tudo de uma 
vez” - João Joraci 
Zanchetti

“Com esse desconto de 
15% para pagamento na 

cota única eu optei por 
pagar na cota única, já 

que é em virtude de uma 
economia estabilizada, 
com juros baixos, com-

pensa aproveitar esse 
desconto, achei extrema-

mente atrativo” - Mauro 
Aparecido Mulatti

“Em casa nós optamos 
por fazer o pagamento à 
vista, devido ao desconto 
e porque em casa temos 
essa política de sentar e 
fazer nosso planejamen-
to, então já sabemos das 
nossas obrigações, das 
nossas tarefas, o que tem 
a pagar, tudo certinho. O 
desconto também ajuda” 
- Ana Vicentini

“Eu vou optar 
pelo pagamento 
a vista devido à 
margem de des-
conto, acho que 
ajuda” - Van-
derlei Pereira 
dos Santos

“Vou optar pelo pa-
gamento à vista por 

causa do desconto 
de 15%, pois já me 

programei para isso, 
então já tenho um 

dinheiro guardado” 
- Fabrício Giovane 

Razente

“Esse ano eu não 
vou optar pelo 
pagamento à vista, 
mas acho interes-
sante esse desconto 
de 15%, mas vou 
optar pelo parce-
lamento” - Maria 
Aparecida Loli

“O IPTU esse ano eu vou pagar à 
vista, porque depois não fica ne-
nhuma parcela pra ficar pagando 
todo mês, mesmo a parcela sendo 
pequena, pois o valor do IPTU 
que veio na minha residência pelo 
menos não é tão alto, esse ano 
da pra pagar à vista, o desconto é 
o mesmo do ano passado, mas é 
atrativo também, se fosse maior 
seria melhor né, mas está bom 
assim” - Gilsimar Balbo Staub

“Vou fazer o paga-
mento à vista, pois 
assim eu fico livre, 

não fico preocupado 
em pagar todo mês e 
acabo esquecendo, o 
desconto sempre foi 

o mesmo, razoável”- 
Manoel Albuquerque 

Sanches

“Eu prefiro fazer 
o pagamento a 

vista, pois a Pre-
feitura está meio 

“quebrada”, 
então pelo me-

nos ajudamos já 
o prefeito com 

relação a isso, o 
desconto de 15% 

também ajuda - 
Jair Gonçalves

* O Jornal Noroeste ouviu 40 pessoas.

Fotos H
auney M

alacrida
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Esportes

A.C.P. empata com Arapongas no Estádio dos Pássaros e 
busca resultado contra o Toledo no domingo

Hauney Malacrida
Equipes estão no meio da tabela do Paranaense de 2013

Pela quarta rodada 
do primeiro turno 
do Campeonato 

Paranaense, o Arapongas 
recebeu o Paranavaí na 
noite de quarta-feira, 30 
de janeiro e não saiu do 
zero no Estádio dos Pássa-
ros, em Arapongas. O re-
sultado mantém ambas as 
equipes no meio da tabela.

O Arapongas chegou 

Por Danilo Cândido de Oliveira
FUTNET

Tite espera por Pato no domingo, mas diz que vai manter titulares
Técnico espera novas avaliações para saber se reforço estreia contra o Oeste. No entanto, avisa que quer repetir equipe que venceu o Mogi

O técnico Tite confir-
mou nesta quarta-
-feira que quer ver 

o atacante Alexandre Pato 
em ação às 17h deste do-
mingo, contra o Oeste, no 
Pacaembu. No entanto, o 
reforço terá de esperar para 
ganhar uma vaga entre os ti-
tulares. Se não tiver proble-
mas médicos ou físicos no 
elenco, o comandante avi-

sou que vai escalar a mesma 
formação da vitória por 2 a 
1 sobre o Mogi Mirim, nesta 
quarta-feira.

- Existe uma equipe ti-
tular hoje. Tendo todos em 
condições, será a mesma 
equipe que iniciou contra o 
Mogi. Quanto ao Pato, ve-
remos a partir de amanhã 
(quinta-feira). A programa-
ção é tê-lo no domingo – in-

formou o técnico.
Para jogar domingo, Pato 

tem treinado com afinco no 
CT Joaquim Grava. Nesta 
quarta, por exemplo, traba-
lhou em dois períodos com 
o objetivo de chegar logo 
ao tão sonhado equilíbrio 
muscular entre as duas per-
nas – tudo para evitar lesões. 
O preparador físico Fábio 
Mahseredjian espera dar 

uma resposta nesta quinta 
sobre a utilização do atacan-
te contra o Oeste.

Após os treinos desta 
quarta, Pato quis se juntar ao 
elenco e foi com a delegação 
ao Pacaembu. Participou da 
preleção, conversou com os 
companheiros no vestiário 
e sentiu um pouco do clima 
da torcida corintiana ao as-
sistir ao duelo das tribunas, 

onde foi saudado por deze-
nas de fãs no intervalo. A 
atitude foi bem recebida por 
Tite.

- Se tem uma coisa que 
faço, é não induzir ou forçar 
as pessoas a alguma coisa. 
Tudo tem de ser espontâneo, 
da parceria, da amizade, do 
companheirismo. Ele não 
traz holofotes, fica no canto 
dele, sossegado, e está lou-

co para jogar. Já passou por 
mim e falou que, se eu qui-
ser, ele está pronto – avisou 
o técnico.

Tite mantém a cautela, 
mas deve contar com Pato 
no jogo contra o Oeste. A in-
tenção é colocar todo o elen-
co em boas condições até a 
estreia na Taça Libertadores, 
dia 20 de fevereiro, contra o 
San José, na Bolívia.

Beto Gazolla - Diretor 
Proprietário do

Supermercado Gazolla

Duda -
Vice prefeito de 

Atalaia

CARICATURAS DA SEMANA
POR: PAULO NUNES

Matias 
Berranteiro

aos cinco pontos na sexta 
posição, mesma pontua-
ção do Paranavaí. No en-
tanto o time de Paranavaí 
é o sétimo pelos critérios 

de desempate.
Na próxima rodada, 

o Paranavaí joga em casa 
contra o Toledo, no está-
dio WW, enquanto o Ara-

pongas visita o Londrina, 
no estádio do Café, em 
Londrina. Ambos os jo-
gos serão no domingo (3 
de fevereiro), às 17h.

Airton Felipe é o novo diretor de 
esportes de Nova Esperança

Com um discurso otimista, 
Airton Felipe disse que a po-
pulação pode esperar muito 
trabalho e conquistas para o 
esporte de Nova Esperança

Com 35 anos dedicados ao esporte Airton Felipe teve passa-
gens pelo futebol profissional  e promete fazer um bom traba-
lho tornando Nova Esperança referência regional no esporte

José Antônio Costa

O técnico de futsal 
Airton Felipe foi 
confirmado pelo 

prefeito Gerson Zanusso 
(PSD), na sexta-feira, 25 
de janeiro como o novo 
diretor de esportes de 
Nova Esperança.

Airton possui mais 
de 35 anos de trabalho 
voltado aos esportes. 
“Desde os 17 anos como  
atleta, após treinador  e 
pretendo passar essa ex-
periência para a criança-
da ir em frente”, salien-
tou.

Além disso, Airton 
teve uma passagem pelo 
futebol profissional, 
“treinei no Palmeiras 
durante um ano e meio, 
além do Marília, ACP 
– Paranavaí e Juventus-
-SP”, destacou.

Como técnico dirigiu 
a equipe de Jaú-SP, dis-
putando o Campeonato 
Paulista da Série Prata 
de Futsal.

"Vamos trabalhar 
para que o esporte em 
Nova Esperança seja 
desenvolvido de uma 
forma positiva, e que 
possamos integrar a 
educação ao esporte. 

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

Tenho um excelente con-
tato com diversos alunos 
do município por todos 
esses anos que trabalho 
como treinador e profes-
sor de futsal e society, va-
mos aproveitar isso para 
fazer um belo trabalho. A 
população pode esperar 
de mim muito trabalho, 
estou nesse ramo há 35 
anos e espero fazer um 
esporte de verdade, um 
esporte para a população, 
um esporte de massa", 
destacou Airton Felipe.

Devido as férias da 
divisão de esportes, o 
técnico assume hoje, dia 
1 de fevereiro a direto-
ria e promete conversar 
individualmente com 
todos os treinadores de 
voleibol, futebol, hande-
bol, categorias de base, 
definindo certo os dias 
e horários. O município 
conta atualmente com 
06 técnicos. “Em relação 
aos materiais como bolas 
e uniformes, é certo afir-
mar que não temos hoje 
material esportivo. Está 
em falta, mas nós preten-
demos fazer um balan-
ço à partir de hoje e ver 
o que precisa para cada 
modalidade”, ressaltou 
Airton 

Torneio do Tabalha-
dor

Perguntado sobre o 
tradicional Torneio do 
Trabalhador que acon-
tece em 1° de maio, o 
diretor de esportes res-
pondeu, “em relação ao 
Torneio do Trabalhador, 
houve uma conversa 
com o Prefeito e ele está 
muito empolgado com 
o Torneio e nós preten-
demos manter o mesmo 
nível, mas conversar com 
os dirigentes para que 
não haja confusão, que 
comece e termine tudo 
bem. Geralmente são 08 
equipes participantes en-
tre titular, aspirante e ter-
ceirinho, onde cada equi-
pe possui 3 times.

Resgate do Esporte
Outra preocupação do 

diretor de esportes é o res-
gate do esporte em Nova 
Esperança, “a população 
pode esperar muito tra-
balho e se possível mui-
tas conquistas. O esporte 
de Nova Esperança pre-
cisa resgatar as crianças, 
tirar elas da rua, fazendo 

um trabalho bom. Hoje 
vemos muitas crianças e 
adolescentes nas drogas, 
nas ruas, penso que isso 
seja também devido à 
falta de investimentos na 
área de esportes, se não 
investirmos na base, na 
criança, que é o princi-
pal do esporte, você além 
de não ter uma equipe 
forte futuramente, pro-
vavelmente terá crianças 
problemáticas no futuro”, 
pontuou.

Torneio do Comerciário
Airton Felipe ainda 

destacou um novidade 
para o esporte de Nova 
Esperança que será o 
Torneio do Comércio, 
“pretendo trazer para 
Nova Esperança o “Tor-
neio do Comerciário”, 
a ideia é que a primeira 
edição aconteça no final 
de fevereiro ou março, 
o primeiro Campeonato 
Comerciário de Futsal, 
inclusive já estou tendo 
um contato com o pes-
soal do comércio local 

para assim somar forças 
para realizá-lo”.

Aproveitando a repor-
tagem o novo diretor fez 
questão de agradecer a 
administração munici-
pal pela escolha. “Que-
ro agradecer o apoio do 
prefeito Gerson Zanusso 

e da Secretária de Educa-
ção Cida Pasquini, pro-
meto a eles e a população 
muito trabalho e empe-
nho para que o esporte 
de Nova Esperança se 
torne uma referência re-
gional”, finalizou Airton 
Felipe.
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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, 195
Com: 02 quartos + 01 suite, sala, cozinha, 
bwc, àrea de serviço, garagem. Edicula com 
Bwc, churrasqueira. Casa de madeira (fundos) 
com 02 quarto, sala, cozinha, bwc, àrea ded 
serviço.
Terreno com 600 m². Valor 450.000,00 - Fone 
9893-4114

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

Edicula com bwc, despensa.  Área construida 
- 218,56 m² terreno com +/- 600 m². Valor 
450.000,00  - Fone 3252-8218

ras, 01 quarto, sala, cozinha, bwc social. Valor 
450,00 – Fone  3252-8218

Sala comercial Rua Lord lovat, 298 – com 
01 Bwc - Perto da Rodoviária. Valor 600,00 - 
Fone 9893-4114

Sala Comercial Av. Santos Dumont, 914 
com +/- 45 m², com Bwc. R$800,00 - Fone 
3252-8218

Sala Comercial Av. Brasil, 416 -  Sendo +/- 74 
m²- salão, despensa, bwc .Valor R$900,00  - 
Fone 3252-8218

01 Sala Comercial – Rua Ver. Jorge Faneco, 
próximo ao Fórum, com +/- 30 m² com 01 
bwc. Valor 300,00 - Fone 3252-8218

Salão Comercial – Avenida Brasil, 537 (antigo 
prédio do Depósito Razente), com +/- 550 
m² com 02 bwc, cozinha, escritório. Podendo 
ser alugado salão fundo separadamente.Valor 
total 2.500,00 - Fone 3252-8218

Salão Comercial – Av. São José, 109 em 
frente ao Bombeiro, com +/- 130 m² com 02 
bwc. Valor 1700,00 - Fone 3252-8218

Salão comercial - Rua Gov. Bento M. da 
Rocha Neto -Edificio Rio Negro. Com sala de 
recepção, 07 salas internas, ar condicionado, e 
bwc. Valor R$ 1.500,00 - Fone 9893-4114

Casa Nova Rua do Café, 77  - Jardim Amorei-
ras, 01 quarto, sala, cozinha, bwc social. Valor 
450,00 – Fone  3252-8218

Casa Rua Ver. Marcos Vieira, 34 – 3 quartos, 
sala, cozinha, bwc, área de serviço. Valor 
450,00 – Fone 3252-8218

Sala comercial Rua Lord lovat, 298 – com 
01 Bwc - Perto da Rodoviária. Valor 600,00 - 
Fone 9893-4114

Sala Comercial Av. Santos Dumont, 914 
com +/- 45 m², com Bwc. R$800,00 - Fone 
3252-8218

Sala Comercial Av. Brasil, 416 -  Sendo +/- 74 
m²- salão, despensa, bwc .Valor R$900,00  - 
Fone 3252-8218

01 Sala Comercial – Rua Ver. Jorge Faneco, 
próximo ao Fórum, com +/- 30 m² com 01 
bwc. Valor 300,00 - Fone 3252-8218

Salão Comercial – Avenida Brasil, 537 (antigo 
prédio do Depósito Razente), com +/- 550 
m² com 02 bwc, cozinha, escritório. Podendo 
ser alugado salão fundo separadamente.Valor 
total 2.500,00 - Fone 3252-8218

Salão Comercial – Av. São José, 109 em 
frente ao Bombeiro, com +/- 130 m² com 02 
bwc. Valor 1700,00 - Fone 3252-8218

Salão comercial - Rua Gov. Bento M. da 
Rocha Neto-Edificio Rio Negro
Com sala de recepção, 07 salas internas, ar 
condicionado, e bwc. Valor R$ 1.500,00 - 
Fone 9893-4114

Casa Rua Projetada "B" nº50 - Conjunto 
Novo Horizonte 
Alvenaria-Forro de PVC: 02 quartos, sala, 
cozinha,bws, àrea de serviço, garagem. 
R$300,00 - Fone 3252-8218

Casa Nova Rua Manoel Ferreira Rua Projeta 
H, nº 510 - Jardim São José
Casa de alvenaria / laje: Com 2 Quartos,  
Sala, Cozinha, Bwc, Área de Serviço, 
Garagem. Proprietário colocará cerca elétrica 
assim que alugar. Valor 500,00 - Fone 9893-
4114

Casa Rua Curitiba, 540 - (ao Lado do Hospi-
tal do Sindicato)
Alvenaria com: 03 quartos, sendo uma suite, 
sala, copa, cozinha, Bwc, àrea de serviço, 
garagem. Edicula  com: 02 salas, bwc. Valor 
1.000,00 Fone 3252-8218

Apartamento sobreloja - Praça Melo Paleta 
em cima Farmácia Brasil. 
Com  02 quartos, sala, cozinha, bwc, àrea de 
serviço. Valor R$700,00 - Fone 3252-8218

Apartamento sobreloja - Praça Melo Paleta 
em cima Rosa de Ouro.
Com: 03 quartos, sendo 01 suite, sala, cozi-
nha, bwc, àrea de serviço. R$ 900,00 - Fone 
3252-8218

Apartamento sobreloja novo Av. São José, 
109 - em frente ao bombeiro.
Com 03 quartos, sendo 01 suite, sala, cozinha, 
Bwc, àrea de serviço, 01 vaga de garagem. 
R$800,00 - Fone 9893-4114

Kitnet Av.14 de dezembro, 412 - Edifico 
Centro – nº 305
Com: 01 Quarto, sala/cozinha conjugada, 
bwc, àrea de serviço
(Não tem garagem) R$400,00 - Fone 3252-
8218

Casa sito Rua Abilio José Calça, 19: com 
3 quartos, sendo 01 suite, sala, cozinha, 
bwc, área de serviço. Valor 550,00 – Fone 
3252-8218
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 Chácara com 42.000m² frente para a rodovia 
Júlio Zacarias à 1.000 m da cidade em pasto, 
com mangueira nova, 4 divisões. 9972-2438

Chácara com 31.131,85 m² , atrás da Coca-
mar. 9972-2438

Chácara com 30.244,80 m², frente para a ro-
dovia BR 376, ao lado da Cocamar.3252-0012

Chácara com 2 alqueires paulistas, em pasto 
toda cercada, casa de alvenaria,mangueira,ene
rgia,água de mina, pomar. 3 Km da cidade.R$ 
180.000,00. 9972-2438

Chácara com 5.200 m² no condomínio Portal 
do Sol, de esquina, cerca e entrada nova. 
9988-2677

Terreno Conj. Residencial Salvaterra lote 
03 quadra 07 com 309,99 m² .R$25.000,00. 
9972-2438

Sitio de 5 alqueires com 4 alqueires e meio 
em soja e meio alqueire em eucalipto, frente 
ao asfalto, próximo ao Barão de Lucena. 
3252-0012/ 9972-2438

RESIDÊNCIA COM 03 DORMITÓRIOS, 
SALA, COZINHA, BWC SOCIAL, LAVAN-
DERIA COBERTA, GARAGEM COBERTA
 RUA EUCLIDES DA CUNHA ,962
 R$470,00
 ALTO PARANÁ-PR
 (44)3252-5200

RESIDÊNCIA COM 03 DORMITORIOS 
(SENDO 01 SUITE), SALA, COZINHA, 
BWC SOCIAL, LAVANDERIA COBERTA, 
01 VAGA COBERTRA NA GARAGEM
RUA LUIZ ZACARIAS, 335
JARDIM SANTO ANTONIO
R$600,00 - (44) 9868-5200
 
RESIDÊNCIA COM 01 DORMITÓRIO, 
SALA, COZINHA, BWC
RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 780 
CASA DA FRENTE-R$300,00
CASA DO FUNDO-R$250,00
(44)98685200
PARANACITY-PR

SOBRELOJA EM EXCELENTE LOCALI-
ZAÇÃO COM 02 DORMITÓRIOS SENDO 
01 COM BANHEIRA DE HIDROMAS-
SAGEM, SALA, COPA, COZINHA.
TERRAÇO,GARAGEM COBERTA
R$600,00 - (44) 9868-5200

IMÓVEIS

ALUGA:
VENDE:

VEÍCULOS

Kombi Furgão 2002/2003, placa A, branca, 
manual, tirada na Canel, sempre rodou na 
praça, ACEITO TROCA MENOR VALOR 
APÓS AVALIAÇÃO. 9922-1301

L200, 2004/2004, HPE, Diesel, 4x4, cabine 
dupla, manual, cor prata - R$ 38.000,00, 
ACEITO TROCA MENOR VALOR APÓS 
AVALIAÇÃO. 9922-1301

Terreno na R. Prof. João Candido
R$ 25.000,00
8811-6222

Casa R. Hassan Hachicho, 66 - Conj. Requião 
III
Casa forro madeira, aumentada, com 3 
quartos, sala, cozinha, área serviço. Valor 
60.000,00 - Fone 3252-8218

Casa Rua Prof. Jão Candido, 780 – Vila Garça 
Casa alvenaria, 02 quartos, sala, cozinha, área 
de serviço, garagem. Valor 120.000,00 - Fone 
3252-8218

Casa Rua Marins Alves de Camargo, 923 
Casa de Alvenaria com: 02 quartos, sala, 
cozinha, Bwc, área de serviço, garagem. Àrea 
construida, 70 m².  R$135.000,00 –   Fone 
9893-4114

Casa Nova Rua Prof. Vitor do Amaral, 92 
Com 03 quartos, sendo 01 suite, sala, cozinha, 
Bwc, àrea de serviço, garagem. Edicula com 
despensa. Área com 110 m² de construção. 
R$170.000,00 - Fone 3252-8218

Saveiro Surf 2009 prata, FLEX, direção. 
8805 1001

CrossFox 2008 FLEX pneus novos, prata R$ 
31.000 - 3252 3655

Gol G3 2004 preto 4 portas, Gasolina , R$ 
14.500 - 3252 3655

Vende ou Troca Gol Power 2008 FLEX preto 
completo - 98543377

Bora 2009, automático, completo, metálico 
Aceita Troca - 8805 1001

Fusca 1978, branco, R$ 3.500 - 9902 5393

Civic 2008 Aut., Prata, Couro, FLEX, Impe-
cável - 44 8805 1001

Vende ou Troca Astra Advantage 2011 FLEX, 
Sedan Prata - 9854 3377

Celta 2005 4 portas azul, Gasolina , 3252 
3655

Monza Classic 2.0 1986 Alcool, Roda + 
Vidros, R$5.500 Aceita Troca - 9902 5393

Fusion 2008 Prata, 9854 3377

Apartamento sobreloja - Praça Melo Paleta 
em cima Rosa de Ouro. Com: 03 quartos, 
sendo 01 suite, sala, cozinha, bwc, àrea de 
serviço. R$ 900,00 - Fone 3252-8218

Apartamento sobreloja novo Av. São José, 
109 - em frente ao bombeiro. Com 03 quartos, 
sendo 01 suite, sala, cozinha, Bwc, àrea de 
serviço, 01 vaga de garagem. R$800,00 - 
Fone 9893-4114

Kitnet Av.14 de dezembro, 412 - Edifico 
Centro – nº 305
Com: 01 Quarto, sala/cozinha conjugada, 
bwc, àrea de serviço (Não tem garagem) 
R$400,00 - Fone 3252-8218

Casa sito Rua Abilio José Calça, 19: com 
3 quartos, sendo 01 suite, sala, cozinha, 
bwc, área de serviço. Valor 550,00 – Fone 
3252-8218

Casa Nova Rua do Café, 77  - Jardim Amorei-

CASA DE 02 DORMITÓRIOS, SALA, 
COZINHA, GARAGEM COBERTA, BWC 
SOCIAL - RUA PIAUÍ S/N-FUNDOS
R$400,00  - (44)32525200

TERRENO COM APROXIMADAMENTE 
345m2, ÓTIMA LOCALIZAÇÃO,COM 
CASA DE MADEIRA, AVENIDA ROCHA 
POMBO,809 - R$130.000.00 - (44)32525200

RESIDENCIA COM 02 DORMITORIOS 
(SENDO 01 SUITE), SALA, COPA, 
COZINHA AMPLA, LAVANDERIA 
COBERTA COM 01 BWC, GARAGEM 
COBERTA, ÓTIMA LOCALIZAÇÃO, RUA 
CURITIBA,259 - Preço: R$ 260.000.00 - 
(44)32525200

RESIDENCIA EM ALVENARIA COM 
APROX. 100², RUA AZALÉIA, CONJUNTO 
VALE DO SOL - Preço: R$ 50.000.00 - 
(44)98685200

APARTAMNETO COM 03 DORMIT
ÓRIOS,SALA,COPA,COZINHA,BWC 
SOCIAL,LAVANDERIA COBERTA,01 
VAGA COBERTA NA GARAGEM
RUA FLAMENGO,55
RESIDENCIAL PARÁ APTO 102,TÉRREO
Preço: R$ 135.000.00   (44)32525200

TERRENO PROX. AO COMECINHO 
DE VIDA,360M² POR R$65.000.00 
(44)98685200

Tite espera por Pato no domingo, mas diz que vai manter titulares

pongas visita o Londrina, 
no estádio do Café, em 
Londrina. Ambos os jo-
gos serão no domingo (3 
de fevereiro), às 17h.

e da Secretária de Educa-
ção Cida Pasquini, pro-
meto a eles e a população 
muito trabalho e empe-
nho para que o esporte 
de Nova Esperança se 
torne uma referência re-
gional”, finalizou Airton 
Felipe.
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Volta às aulas aquece as vendas no comércio de Nova Esperança
Além do setor de livrarias e 

papelarias, lojas de calçados e 
fábricas de uniformes escolares 
também são beneficiadas pela 

demanda do período

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

Com muitas escolas re-
tornando às aulas en-
tre a próxima semana 

e a semana do carnaval, as 
livrarias do município já es-
tão preparando-se para rece-
ber uma grande demanda de 
clientes em procura do ma-
terial escolar. Mesmo tendo 
começado em janeiro com 
as promoções de volta às au-
las, é histórica a demanda de 
consumidores que optam por 
deixar as compras mais próxi-
mas da data.

     O movimento no co-
mércio de Nova Esperança 
já começa a melhorar. Quem 
mais lucra neste período são 
as papelarias e livrarias, mas o 
período é também de grande 
movimento nas lojas de ves-

tuário, calçados e acessórios. 
- Além do material escolar, 

existe também procura por 
tênis, sandálias, calças e ber-
mudas jeans, mochilas, entre 
outros acessórios. “Espera-
mos um aumento da ordem 
de 8% em relação ao mesmo 
período do ano passado” dis-
se o  comerciante Osvaldo 
Manzoti. Nas livrarias e pape-
larias no centro da cidade, o 
movimento começou a se in-
tensificar desde o início desta 
semana. 

- Como a volta às aulas 
será nas primeiras semanas 
de fevereiro, a procura por 
materiais já está sendo é gran-
de. Para alguns comerciantes, 
comparado às épocas nor-
mais o movimento já é 200% 
superior. 

Ainda segundo Osvaldo 
Manzotti “ a procura pelos 
materiais tem sido boa, mas 
a cada dia o fluxo aumenta. 
"Sabemos que muitas pessoas 
deixam para última hora, o 
que dificulta um pouco no 
atendimento por conta do 
grande volume de pessoas 
circulando na loja ao mes-
mo tempo", afirma lembran-
do que o grande movimento 
ainda está por vir. Ele ressalta 
que apesar disso, os preços 
permanecem o mesmo do 
início das promoções do volta 

às aulas. "O crescimento espe-
rado é de cerca de 8% a 10% 
com relação à saída que hou-
ve em 2012. Isso porque hoje 
nota-se o crescimento do po-
der aquisitivo das pessoas que 
buscam produtos de melhor 
qualidade", disse Manzotti.

      EXPECTATIVA
De acordo com a comer-

ciante  Aparecida Pasquini de 
Souza, “apesar do movimento 
já ter aumentado, a expectati-
va é de que a partir do dia 01, 
sexta-feira, fique ainda mais 
intenso Com relação ao preço 
dos materiais informou que 
apenas os materiais plásticos, 
entre eles as réguas, sofreram 
reajuste em relação ao ano 
passado. 

- Os cadernos, inclusive, 
baixaram o preço -, disse, 
acrescentando que os mais 
procurados são os cadernos 
de paisagens, seguidos dos de 
personagens infantis.

- Quem quer determina-
do produto não deve deixar 
para a última hora. Acredito 
que mercadoria não irá faltar, 
mas produtos específicos, de 
determinados personagens, 
podem esgotar “- avisa Apa-
recida Pasquini de Souza.

Além de ficar sem deter-
minado produto, quem dei-
xar para a última hora tam-
bém corre o risco de pagar 

Nas livrarias e papelarias no centro da cidade, o movimen-
to começou a se intensificar desde o início desta semana. 

Fotos Hauney Malacrida

mais caro. 
A dica do Procon é a de 

se pesquisar, o que  sempre 
é muito bom, por isso o con-
sumidor deve antecipar suas 
compras para poder fazer sua 
pesquisa com calma. Quem 
pesquisa sempre consegue 
preços melhores De acordo 
com o órgão, na hora da pes-
quisa o importante é compa-
rar produtos do mesmo tipo.

 Uma mercadoria de um 
personagem, chamada de 
produto licenciado, sempre 
vai ser mais caro do que um 
comum. Por isso, é impor-
tante pesquisar mercadorias 
iguais. 

Ainda de acordo com 
Aparecida Pasquini de Sou-
za, “a procura pelos materiais 

Segundo o comerciante  
Osvaldo Manzotti “ a pro-
cura pelos materiais tem 

sido boa, mas a cada dia o 
fluxo aumenta”.

“Apesar do movimento já ter 
aumentado, a expectativa 
é de que a partir do dia 01, 

sexta-feira, fique ainda mais 
intenso”, disse a comerciante 
Aparecida Pasquini de Souza

tem sido boa, mas a cada dia o 
fluxo aumenta. Sabemos que 
muitas pessoas deixam para 
última hora, o que dificulta 
um pouco no atendimento 
por conta do grande volume 
de pessoas circulando na loja 
ao mesmo tempo", afirma 
lembrando que o grande mo-
vimento ainda está por vir. Ele 
ressalta que apesar disso, os 
preços permanecem o mesmo 
do início das promoções do 
volta às aulas. "O crescimen-
to esperado é de cerca de 5% 
com relação à saída que hou-
ve em 2012. Isso porque hoje 
nota-se o crescimento do po-
der aquisitivo das pessoas que 
buscam produtos de melhor 
qualidade" finalizou a comer-
ciante.

Retomando a rotina
Férias é tempo de relaxar. Mas, 

para que o retorno aos estudos não 
seja um drama, é importante esta-
belecer um período de transição

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

Paula Costa Bonini
FL

Na casa de Josi dos San-
tos e do marido, o me-
cânico Anderson dos 

Santos, o recesso escolar altera 
bastante o dia a dia da família. 
O casal de filhos Matheus, de 
13 anos, e Maria Clara, de 8, fi-
cam à vontade no período em 
que não vão à escola.

A regra é relaxar e a rotina 

é totalmente alterada, virando 
praticamente de ''cabeça para 
baixo''. Devido às novidades, 
que incluem viagem, brincadei-
ras e passeios, a hora de dormir 
e acordar é outra, as refeições 
são feitas em momentos dife-
rentes e não existem tantas obri-
gações para cumprir.

“Quando estão em aula 
acordam e dormem bem cedo. 
O Matheus comecará o 9° ano 
e estuda no período da manhã 
às 6h30 já está acordado, já a 
Maria Clara estuda à tarde mas 
por volta das 8h acorda para fa-
zer as atividades da escola. Por 

Josi e Anderson Santos levam os filhos Maria Clara e Matheus 
a retomarem o ritmo uma semana antes do retorno à escola

isso, nas férias procuro deixá-
-los bem tranquilos'', comenta 
a mãe. Questionada, ela expli-
ca que ao invés de irem para a 
cama por volta das 22 horas, 
como acontece durante o ano 
letivo, deitam depois das 0 hora 
no período de recesso escolar. E 
acordam perto das 11 horas da 
manhã e não entre as 6h e 8h 
como estão acostumados.

 Matheus aproveitou as férias 
da Escola e do judô para passear 
na casa dos parentes, jogar vi-
deo game, ficar um pouco mais 
na internet, assistir filmes e jo-
gar bola. Já Maria Clara foi para 
a casa das coleguinhas, dormiu 
nas casa dos tios em Cruzei-
ro do Sul e Presidente Castelo 
Branco e brincou muito. Ambos 
são estudantes do Colégio Cora-
ção e retornam as aulas na pró-
xima semana, na segunda-feira, 
4 (Matheus) e na terça-feira, 5 
(Maria Clara).

A mudança na rotina de 
crianças e adolescentes duran-
te esse período é comum e es-
perada. Mas é preciso voltar à 
realidade. E, neste momento, o 
papel dos pais é de fundamental 
importância. Para que o retorno 
não seja sofrido, é necessário 
um período de transição.

''Nós procuramos retomar a 
rotina normal pelo menos uma 
semana antes do início das au-
las. O organismo vai acostu-
mando novamente com os horá-
rios'', afirma o casal, destacando 
que desta forma a volta às aulas 
acontece de forma natural para 
os filhos Matheus e Maria Clara.

Tempo para se reorganizar
A psicóloga clínica e escolar 

Carina Paula Costelini, especia-
lista em análise do comporta-
mento e psicopedagogia, aprova 

a atitude de Josi e Anderson. 
''É muito importante voltar a 
estipular regras em relação aos 
horários e hábitos das crianças 
e adolescentes no período que 
antecede o retorno às aulas, es-
pecialmente na última semana. 
O corpo precisa de um tempo 
para se reorganizar'', pontua.

Ela ressalta que normalmen-
te os adolescentes sofrem mais 
com o retorno às aulas, uma vez 
que alteram a rotina ainda mais 
do que as crianças. ''Trocam o 
dia pela noite, fazem refeições 
em menor quantidade e quali-
dade, por exemplo'', observa.

Além de alterar os horários 
uma semana antes de retomar 
os estudos, outra dica da psicó-
loga é começar a introduzir lei-
turas leves e agradáveis, sem ne-
cessariamente ter relação com 
o conteúdo escolar. ''As leituras 
voltadas ao conteúdo acadêmi-
co só são necessárias quando 
o ano anterior deixou a desejar 
em termos de desempenho es-
colar ou conduta. Ainda assim, 
esse tempo deve ser curto e a 

exigência não pode ser elevada'', 
orienta.

Carina destaca que - inde-
pendentemente da faixa etária 
- deve-se permitir que os filhos 
relaxem nas férias e desfrutem 
de atividades de lazer. Ela pon-
dera, no entanto, que os pais 
não podem abrir mão de estipu-
lar o que é ou não permitido em 

Pais também devem se organizar
E não são somente as crianças 
que precisam adaptar a rotina 
com a volta às aulas. Em muitos 
casos, os adultos necessitam de 
um tempo para alterar o relógio 
biológico, especialmente quando 
também estão de férias. Para o 
pediatra do Hospital e Materni-
dade São Luiz e criador do por-
tal Pediatria em Foco, Marcelo 
Reibscheid, os pais devem se pla-
nejar e organizar seus horários.
''Decidir quem vai levar e bus-
car os filhos, quem ajuda no de-
ver em cada dia da semana e até 
mesmo definir um cardápio ali-
mentar semanal ajudam a família 
a recuperar o ritmo com a nova 
rotina das crianças'', sugere.
Ele destaca a importância de 

estabelecer um período de tran-
sição antes de retornar oficial-
mente aos estudos. Na opinião 
de Reibscheid, cerca de 10 dias 
antes do início do ano letivo, vale 
colocar os filhos para deitar pró-
ximo ao horário que costumam 
dormir no período de aulas.
Esta prática, na visão do médico, 
ajuda na adaptação e evita bir-
ras e manhas. ''Dormir bem e se 
acostumar com os horários aju-
dam a evitar aquele mau humor 
ou até a recusa em ir à escola. 
Com relação ao horário de acor-
dar, o ideal é que os filhos não 
durmam até muito mais tarde do 
que precisariam acordar quando 
retomar a rotina'', alerta Reibs-
cheid. (P.C.B.)

termos de atividades, passeios, 
tempo na internet ou televisão.

A imposição de limites deve 
sempre fazer parte da rotina da 
família. ''É importante combinar 
as responsabilidades que devem 
cumprir nesse período, como 
arrumar a cama, não deixar ob-
jetos espalhados pela casa, entre 
outras'', especifica.
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as responsabilidades que devem 
cumprir nesse período, como 
arrumar a cama, não deixar ob-
jetos espalhados pela casa, entre 
outras'', especifica.
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Roubaram na noite de 
terça-feira, 29 de janeiro 
de 2013,de nossa casa, 
01 jogo com 03 cadei-
ras e 01(uma)  mesa de 
centro em ferro (jogo de 
área), antigo, porém de 

valor inestimável, pois 
estava em nossa família 
há quase 50 anos(meio 
século).

Foi feito um B.O-
-Boletim de Ocorrên-
cias na Delegacia de 
Nova Esperança, mas, 
fazemos um apelo emo-
cional por qualquer in-
formação a respeito. 
Pagamos com recom-
pensa em dinheiro, sem 
que a pessoa que tenha 
fornecido a informação 
seja identificada.

Aguardamos ansio-
sos por um telefonema: 
(44) 99524784 ou (44) 
3252-3292

Família Libanori

França testará vacina contra o 
HIV em seres humanos

Marselha - Testes 
clínicos de uma 
vacina contra a 

Aids começarão dentro de 
algumas semanas em Mar-
selha, sul da França, com 48 
voluntários soropositivos, 
dando uma nova esperan-
ça na luta contra o vírus, 
anunciou esta terça-feira 
o professor Erwann Loret, 
ressaltando a necessidade 
de se manter cautela.

"Não é o fim da Aids", 
ponderou o cientista no 
início da experiência, em-
bora a esperança seja a de 
se conseguir substituir os 
coquetéis de antirretrovi-
rais, cujos efeitos colaterais 
costumam ser bastante in-
cômodos, por uma injeção.

"De 25 a 26 testes com 
vacinas" anti-HIV são rea-
lizados no mundo atual-
mente, estimou o professor 
Jean-François Delfraissy, 
diretor da francesa Agência 
Nacional de Pesquisas so-
bre a Aids (ANRS).

"É preciso ser pruden-
te com as mensagens que 
transmitimos aos pacientes 
e ao grande público", decla-
rou durante uma coletiva 
por telefone.

"O alvo é uma proteína 
denominada Tat" (transati-
vador de transcrição viral), 
acrescentou o professor 
Erwann Loret, que apre-
sentou em um hospital de 
Marselha o teste clínico au-
torizado em 24 de janeiro 
pela Agência Nacional de 
Segurança do Medicamen-
to (ANSM).

AFP
Nos soropositivos, esta 

proteína desempenha o 
papel de "guarda-costas 
das células infectadas", ex-
plicou o professor. Logo, o 
organismo não consegue 
nem reconhecê-la, nem 
neutralizá-la, o que a vaci-
na testada quer reverter.

Quarenta e oito pa-
cientes soropositivos e em 
tratamento com coquetéis 
participaram do estudo. 
Os testes começarão em 
algumas semanas, prazo 
para selecionar os voluntá-
rios, explicar-lhes os riscos 
da experiência e obter seu 
consentimento.

Os primeiros esboços de 
resultados são aguardados 
para daqui a cinco meses.

Os pacientes serão va-
cinados três vezes, com 
um mês de intervalo entre 
cada dose. Em seguida, eles 
deverão suspender o trata-
mento com coquetéis du-
rante dois meses.

"Se, após estes dois me-
ses, a viremia (taxa de vírus 
no sangue) for indetectá-
vel", então o estudo terá 
cumprido os critérios es-
tabelecidos pela OnuAids, 
explicou o professor Loret.

Em caso de sucesso, 80 
pessoas participarão de tes-
tes, a metade delas toman-
do a vacina e a outra, um 
placebo.

Será preciso, então, vá-
rios anos para saber se a 
vacina constitui ou não um 
avanço.

Para Marie Suzan, pre-
sidente regional da AI-

DES, associação francesa 
de combate à Aids, é sábio 
"aguardar para ver no que 
vai dar" a pesquisa.

Em 2011, 34 milhões de 
pessoas viviam no mundo 
com HIV e 2,5 milhões fo-
ram contaminadas. Desde 
que foi descoberto, o vírus 

causou, até hoje, mais de 
30 milhões de mortes e es-
tima-se que a cada ano, 1,8 
milhão de pessoas morra 
de HIV/Aids, segundo a 
Organização Mundial da 
Saúde (OMS).

Info Abril
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Polícia Civil prende 3 acusados de furtos à residências
Depois  de um mês de investigações a Polícia Civil de Nova Esperança cumpriu mandados 

de prisão em Sarandi e Maringá, um ainda está foragidoJosé Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

Há dois meses Nova 
Esperança foi asso-
lada por uma onda 

de furtos a residências e 
com roubos esporádicos, 
porém a Polícia Civil conse-
guiu identificar os autores, 
pedindo mandados de bus-
ca e apreensão além da pri-
são temporária do acusados.

Na manhã de ontem, 
quinta-feira, 31 de janeiro, 
os investigadores de Nova 
Esperança, acompanha-
dos pelos investigadores de 
Mandaguaçu, por intermé-
dio e auxílio do delegado 
dr. Valdir Samparo, inves-
tigador Gilvan, equipe da 
subdivisão de Maringá, os 
policiais cumpriram uma 
série de buscas em três re-
sidências de Maringá e uma 
em Sarandi, culminando 
com a prisão de 3 elementos 
que vinham praticando os 
crimes em Nova Esperança.

De acordo com o delega-
do de Nova Esperança, dr. 
Flávio Medina, “através da 
prisão temporária, vamos 
particularizar a ação dos en-
volvidos. Qual foi a ativida-
de de cada qual ou se algum 
deles não tinha participação, 
embora indique que houve 
participação, pois caso con-
trário não seria decretada a 
prisão deles, portanto indica 
algum envolvimento nestes 
roubos”.

O delegado enfatizou 

“Através da prisão temporária, vamos particularizar a ação dos envolvidos”, destacou 
o delegado de Nova Esperança, Flávio Medina

José Antônio Costa

Bandidos rendem três 
vigias e arrombam caixa 

eletrônico em Uniflor
Uma quadrilha arrombou 

um caixa eletrônico do Banco 
Bradesco em Uniflor, por vol-
ta das 3 horas de ontem, quin-
ta-feira (31). De acordo com 
a Polícia Militar (PM), um 
grupo de pelo menos sete ho-
mens rendeu três vigias que 
cuidavam na segurança na 
região para praticar o crime. 
Durante a ação, um dos vigias 
foi agredido pelos bandidos. 
Segundo a PM, testemunhas 
disseram que todos os assal-
tantes estavam armados com 
revólver, pistola e uma arma 
de cano longo. Não havia, 
até as 7h40 de ontem quinta-
-feira (31), informações sobre 
o uso de explosivos durante o 
arrombamento do caixa ele-
trônico. A ação durou cerca 
de cinco minutos. De acordo 
com a polícia, o gerente res-
ponsável pelo caixa eletrô-
nico afirmou que o terminal 
havia sido abastecido no final 
da tarde de quarta-feira (30). 
O valor levado pela quadrilha 
não foi divulgado até o início 
da manhã de ontem, quinta-
-feira (31).

Segundo a PM, testemu-
nhas disseram que os ban-
didos fugiram em um carro 
pequeno de cor preta. Eles 
teriam seguido no sentido ao 
município de Lobato e teriam 
utilizado uma estrada de ter-
ra para a fuga. Nenhum dos 
criminosos havia sido iden-
tificado até às 12h de quinta-
-feira (31).

Agência do Bradesco de Uniflor ficou completamente destruída 

Acidente de trânsito com 
óbito no local

No dia 30 de Janeiro 
de 2013, por vol-
ta das 21h20min, 

a equipe policial deslocou 
a Rua Dr. Francisco Bel-
trão, nos fundos do Parque 
das Grevíleas, na cidade de 
Nova Esperança, onde ocor-
reu uma colisão frontal en-
tre o veículo caminhão VW 
16.210H, cor branca, ano 
1990, placas ADG-1264 de 
Nova Esperança, por um ho-
mem de 21 anos e a bicicle-
ta Montain Bike, cor preta, 
conduzida por um homem 
de 39 anos.

Uma equipe da Defesa 
Civil compareceu ao local 
porem, em virtude da gravi-
dade dos ferimentos o con-
dutor da bicicleta não resis-
tiu aos ferimentos e veio a 
óbito no local.

A equipe policial elabo-
rou o Boletim de Acidente 
de Trânsito e submeteu o 
condutor do caminhão ao 
exame Bafométrico, que 
constatou 0,00 mg/l por litro 
de sangue, sendo que dian-
te dos fatos o condutor do 
caminhão foi apresentado 
a 25ª Delegacia de Policia, 
para as medidas legais cabí-
veis. 

Fonte: Polícia Militar de 
Nova Esperança - Cb QPM 
1-0 Ivanildo Ferreira dos 
Santos

Nova Esperança

que as prisões não eliminam 
toda a possibilidade de furto. 
“Embora tenha sido dois me-
ses de dificuldades, a prisão 
deles não elimina toda pos-
sibilidade de furto, pois são 
mais uma vez pessoas de fora. 
Infelizmente pelo posiciona-
mento de Nova Esperança, 
próximo a Maringá e Para-
navaí, saída para Presidente 
Prudente há um intercâmbio 
enorme de marginais, exis-
tem os que furtam aqui, os 
que vem de fora, provavel-
mente de algum modo indi-
cado por alguém daqui, mas 
temos feito o possível. Con-
tamos com a colaboração da 
Polícia Militar local, através 
do capitão Cleverson e do 
tenente Martins e dos de-
mais policiais que trabalham 
aqui e também em Uniflor, 
Atalaia, Presidente Castelo 
Branco e Floraí e que estão 
sempre prestando apoio e 
trabalhando em conjunto. 
Procuramos fazer o possível, 
desempenhando da melhor 
forma, inclusive em horário 
de folga, pois estamos sem-
pre atentos”, disse.

A operação resultou na 
prisão de G.H.G e L.O.T., 
ambos com 21 anos e re-
sidentes em Maringá e 
V.B.M., 32, residente em Sa-
randi, eles são acusados pelo 
furto a uma residência ocor-
rido em Nova Esperança na 
véspera de natal, na noite do 

dia 24 de dezembro de 2012, 
no Jardim Brasil, onde além 
de pertences das vítimas fo-
ram levados dois carros: 1 
GM Meriva e uma Fiat Stra-
da. Um quarto elemento do 
grupo, chamado Edmilson 
da Silva Fernandes de 21 
anos ainda se encontra fora-

gido e a Polícia acredita que 
esteja no estado de Santa 
Catarina.

Perguntado sobre a liga-
ção com os demais elemen-
tos presos ainda esse mês 
pela Polícia Militar também 
por furto a residência, o de-
legado disse, “nós vamos 

averiguar, já que a prisão irá 
possibililtar uma série de 
inquirições e perguntadas 
para determinarmos qual a 
ligação dos dois grupos ou 
se são quadrilhas indepen-
dentes. O modo operacional 
é semelhante, eles procuram 
residências que não tem 

ninguém, deixam um olhei-
ro a observar a vítima sair e 
então furtam a casa, por isso 
o alerta é que as pessoas es-
tejam atentas ao sair de casa, 
e qualquer movimentação 
estranha comuniquem as 
Polícias: Civil e Militar”, fri-
sou o delegado.

De acordo com informações repassadas à repor-
tagem pela esposa da vítima,“Birinha” como era 
carinhosamente conhecido por todos era um pai 

muito amoroso e um bom marido, sempre fazendo 
de tudo para a alegria da família e das crianças, 

nunca deixando faltar nada dentro de casa. Ubiraja-
ra foi enterrado na tarde de ontem, quinta-feira, 31, 

deixando a esposa e três filhas.

Com o impacto causado pela batida, a bicicleta conduzi-
da por Ubirajara Milanez, 39 anos ficou toda retorcida.

Reprodução Facebook
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ninguém, deixam um olhei-
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o alerta é que as pessoas es-
tejam atentas ao sair de casa, 
e qualquer movimentação 
estranha comuniquem as 
Polícias: Civil e Militar”, fri-
sou o delegado.



www.jornalnoroeste.comNova Esperança, 01 de fevereiro de 2013

COMEMORAÇÃOCOMEMORAÇÃO
Organizado impecavelmente pelo Bistrô Gourmet, amigos se reu-

niram na noite de sexta-feira, 25 de janeiro para comemorarem os 
53 anos de vida do jornalista Osvaldo Vidual Filho. Além do pre-
feito de Nova Esperança Gerson Zanusso e a 1ª dama Míriam, o 

prefeito de Floraí Fausto Herradon e sua esposa Adriane, também 
comparecerem para prestigiar o evento que foi muito comemorado 

por familiares e dezenas de amigos. Prefeito Gerson e Miriam

Prefeito Fausto e Adriane Alex, Matheus e Rose Eliane e José Antônio Michelle e Hauney

Fernanda e Henrique Cristina e Edson Elssy e Juninho Carla e Silvinho

Juliana e Carlinhos Bia e Flavinho Nancy e Euclides

Márcia e RicardoLucrécia e PazzinatoMargareth e PedroBel e Élvio

Carla e Marcelo

Nilva e Zé

Terezinha e MatheusAracy e RosaTereza e MoisésFernanda e Giovano

Luzia e Alcides Edna e Giovani Roberto e Vanderley

Salete e Airton

Almir

Irene Cláudia
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