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“Deus seja louvado”

E-mail: jornalnoroeste@jornalnoroeste.com

Polícia Militar prende suspeitos de furtos a 
residências em Nova Esperança

A Semana...
Na terça-feira, 15 de janeiro, após a chuva apareceu um belo arco-
íris no céu de Nova Esperança.
No imaginário infantil onde se formava o arco-íris estaria um baú com um tesouro 
de valor inestimável. Hoje sabe-se pela ciência que é um fenômeno meteorológico 
e óptico que ocorre quando a luz solar incide sobre as gotículas de água da chuva, 
como a luz solar é composta de cores diferentes, estas refletem ao curvarem-se 
nas gotas de água. Neste processo, as cores se separam como ocorre num prisma 
de vidro. Desta forma, é possível ver no céu as faixas de cores (vermelho, laranja, 
amarelo, verde, azul, anil e violeta). 
Para os cristãos na Bíblia em Gênesis 9:11-17, o arco-íris significa um pacto que 
Deus fez com Noé que nunca mais haveria dilúvio para destruir a terra.
Não sei o que o arco-íris significa para sua vida, porém acredito na Bíblia e no sinal 
da grandeza de Deus e da magnitude de sua beleza representada em vivas cores 
“pintadas” no Céu.

Osvaldo Vidual

Colégio Coração 
parabeniza seus 

alunos aprovados 
no Vestibular 2012

Prefeito de Marialva, Edgar 
Silvestre(Deca),  é o novo 

presidente da Amusep - Pág 7

No último sábado, 12, 
por volta das 21h00min. 
Policiais Militares se 
deslocaram á rua Ade-
licio Fagundes Dias nº 
108, Jardim São José em 
Nova Esperança onde 
segundo informações 
três indivíduos haviam 
adentrado em uma re-
sidência e estariam pra-
ticando furto naquele 
local.

De imediato os poli-
ciais passaram a efetuar 
buscas e localizaram os 
mesmos de posse de um 
veículo VW Gol, cor 
prata, ano 2002, placas 
AKL-1506 de São Car-
los do Ivai, transportan-
do diversos calçados e 
peças de roupas, todos 
furtados da residência. 

Os indivíduos, sen-
do um de 18 anos e dois 

adolescentes de 17 e 16 
anos, todos moradores 
de Maringá, receberam 
voz de prisão e durante 
a ocorrência a equipe 
PM ainda constatou que  
eles já haviam entrado 
em outras duas residên-
cias e só não consegui-
ram furtar dois televi-
sores porque a vitima 
chegou e estes fugiram 
do local. Pág. 3

Campeonato 
Paranaense começa 

neste próximo domingo
Pág. 5

Dirigente do 
Botafogo e 
empresário 
divergem so-
bre situação do 
novaesperan-
cense Edilson 
- Pág. 5
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Filme francês de 
maior sucesso no 
mundo – Você já 
assistiu? - Pág 8

Nova Esperança 
ganha uma nova 

loja Árabi´s.
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Como forma de 
gratidão a cida-
de que tão bem 

recepcionou  a Arabi’s 
Esfiharia, está progra-
mando para a terça-
-feira, 29 de janeiro a 
inauguração da nova 
loja Arabi’s de Nova Es-
perança. A loja terá pa-
drão franquia, localiza-
da na região central da 
cidade, próximo a Casa 
da Amizade. A grande 
novidade da Arabi’s Es-
fiharia Nova Esperança 
fica por conta de duas 
exclusividades que te-
rão seu lançamento 
durante a 
inaugura-
ção.

A histó-
ria do gru-
po Árabi´s 
teve início 
em 2009, 
começando timidamen-
te no fundo de casa. Foi 
um processo de muito 
trabalho, dedicação, 
ousadia, sempre com 
cautela e buscando a 
vontade de Deus.

“Foi assim que nas-
cemos, aprendemos a 
caminhar, foi aqui que 
tivemos nossos erros 
e acertos, e podemos 
olhar um pouco da nos-
sa caminhada e nos 
orgulharmos. Trazer a 
Nova Esperança uma 
loja nova é muito grati-

ficante, nosso clientes 
merecem, participa-
ram conosco de todo 
este nosso progresso. 
Agradecemos a todos 
que estiveram juntos, 
torcendo e acreditan-
do, naquela que era 
apenas “Esfiha Aber-
ta”, e hoje se tornou a 
Franquia Árabi´s. Que 
Deus nos abençoe e 
fortaleça nesta cami-
nhada”, salientou a só-
cia da Árabi’s – Elisan-
gela Mauro.

A loja de Nova Espe-
rança será climatizada, 
com espaço para crian-

ças, wi-fi, 
a m b i e n t e 
agradável e 
com diver-
sas novida-
des no car-
dápio. 

A nova 
loja trará uma novida-
de quente e uma gela-
da. A quente o cliente 
poderá se deliciar com 
o apetitoso hambur-
guer Árabi´s, e a ge-
lada, os saborosos e 
cremosos sorvetes de 
casquinha, sundae e 
mix.

Para 2013, a Fran-
queadora Árabi´s, irá 
inaugurar diversas 
franquias em cidades 
do Paraná, além de 
Santa Catarina e Para-
guai. 

Nova Esperança ganha uma nova loja Árabi´s

Loja 01 - Nova Esperança, ao lado do Sup. Gazolla

Loja 02 - Loanda

Loja 03 – Paranavaí

Loja 05 - Paranavaí - Shopping Cidade

Projeto da nova loja Árabi’s de Nova Esperança

Loja 06 Umuarama

Centro de Produção

www.arabis.com.br

Centro de Produção
Rua Mituro Yanaze, 429 - Parque 
Industrial - Nova Esperança - PR 

Fone: (44) 3252-1182 
contato@arabis.com.br

Grupo Árabi´s teve início em 2009, começando no fundo 
de casa.

Próximas lojas da 
franquia Árabi’s no 

Paraná:
Fevereiro: Cianorte
Março: Mandaguari

Loja 04 – Maringá

m²
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Vigilância Sanitária
Como sabemos, de uma forma 

geral a vigilância sanitária tem a 
função de eliminar, diminuir ou pre-
venir riscos à saúde da população. 
Nossa cidade está deixando a desejar 
neste quesito. Tenho recebido mui-
tos comentários pessoalmente e pelo 
blog sobre esse assunto. Realmente 
há uma necessidade de maiores cui-
dados e uma fiscalização intensiva 
nos açougues da nossa cidade, terre-
nos baldios, lixos jogados em lugares 
inadequados - o que vem acarretan-
do um crescente aumento de moscas 
varejeiras que estão preocupando a 
população. Fica a dica para a nova 
gestão da cidade: realizar melhorias, 
preservando assim a nossa saúde.

Segurança
A cada dia aumenta o número de 

casas sendo roubadas aqui em nos-
sa cidade. Cerca elétrica, guardas, 
alarmes já não são suficientes para 
deixar nossas residências seguras. Os 
bandidos estão cada dia mais habili-
dosos. E a falta de policiamento ade-
quado está piorando cada dia mais 
esta situação. O telefone 190 muitas 
vezes não atende e quando atende 
demora um bom tempo para encami-
nhar a viatura até o local, já que elas 
estão atendendo outras ocorrências. 
Os moradores estão com medo por-
que Nova Esperança sempre foi uma 
cidade tranqüila de se morar. Que tal 
um reforço no policiamento de nossa 
cidade? O que as autoridades respon-
sáveis estão fazendo neste sentido? 
Comente neste blog na Internet o que 
você acha sobre o assunto: www.pin-
goserespingos.blogspot.com 

Clube da Luluzinha e Clube do 
Bolinha

No próximo 
sábado, dia 
20 de janeiro, 
ocorrerá um 
trabalho social 
no Asilo São 

Vicente de Paula de nossa cidade, às 
14h30. Trata-se de uma tarde agra-
dável organizada pelos vicentinos da 
Igreja Católica. “Além de cuidarmos 
das meninas do asilo, com um Dia de 
Mulher (cabelo, maquiagem, sessão 
de fotos, aumentando a autoestima 
destas mulheres que muitas vezes se 
encontram tristes e depressivas), os 
meninos também serão cuidados. 
Uma musiquinha, um joguinho, al-
guém para ouvir uma lição de vida 
é sempre bem vindo e toda a ajuda é 
indispensável”, diz Caroline Herrero 
(vicentina e colaboradora do pro-
jeto). Quem quiser se juntar a essa 
rede de carinho, sinta-se convidado! 
Contato para maiores informações 
com as jovens Caroline Herrero (44) 
8819-3510 e Janaína Vicentin (44) 
9820-1834.

Coisas do Cotidiano com Wilson 
Saito

• Conversando com o colega Wil-
son Saito, Oficial de Justiça da nossa 
cidade há mais de 12 anos e execu-
tando de forma séria o seu trabalho, 
achei interessantíssimo o comentário 
dele a respeito da novela São Jorge:

“Essa novela São Jorge é brincadei-
ra! Acabei de ver uma cena, se não 
é engraçada, é falta de sabedoria. 
Pois bem, o Oficial de Justiça chega 
à casa da tal Lívia (interpretada pela 
atriz Cláudia Raia) e bate na porta, 
não diz nada, mostra um papel, que 
está dobrado e a Lívia diz: “Oficial 
de Justiça”??? É uma intimação???”. 
O oficial nada responde (risos). Lí-
via assina o papel e o Oficial da a 
segunda via e vai embora sem dizer 
uma sequer palavra, ou seja, nem 
pelo menos bom dia, boa tarde ou 
boa noite, como é de praxe, pelo me-
nos pra mim, que tive educação. Ou 
seja, o Oficial de Justiça da novela 
entrou na cena mudo e saiu calado. 
Engraçadíssimo. Ah.. se as intima-
ções ou citações fossem todas assim 
tão fáceis. Nós que vamos atrás das 
pessoas a serem citada ou intimadas, 

portanto somos nós que explicamos o 
que está acontecendo. Só em novela 
mesmo não precisa ler e nem explicar 
para as pessoas o que está acontecen-
do. E o pior, elas ainda assinam na 
boa. Só em novela mesmo!!!” 

Concordo completamente com o 
Sr. Wilson Saito. A profissão de Ofi-
cial de Justiça não é nada fácil como 
mostrada na novela. E também não 
é tão pacífica assim. Nem tudo é um 
mar de rosas. Continua Saito: “É 
uma profissão muito árdua, às vezes, 
um pouco mal compreendida pelas 
pessoas que recebem as intimações. 
Em alguns momentos temos que fa-
zer coisas que são difíceis de realizar, 
como por exemplo, despejo, busca e 
apreensão de menor, afastamento do 
lar, entre outros. Mas gosto muito de 
ser um Oficial de Justiça”.

Fica a dica para as pessoas conhe-
cerem um pouco mais a realidade de 
um Oficial de Justiça, sendo bem di-
ferente da ficção mostrada na novela. 
Obrigada Wilson Saito pela atenção.

• O novo prefeito Gerson Zanusso 
já começou colocando ordem na casa 
pagando os funcionários, no último 
dia 10 de janeiro, que ficaram sem 
receber seus salários no final do ano 
passado pela gestão anterior. Que as-
sim continue.

Entrevista: Fotografia  com Ra-
phael Guimarães  

O talentoso fo-
tógrafo de nossa 
cidade, Rafael 
Guimarães, nos 
concedeu uma en-
trevista exclusiva 
sobre sua profissão. Confira:

Pingos.:Como você define a profis-
são fotógrafo?

Rafael: O fotógrafo se define além 
de simplesmente PROFISSÃO é algo 
a mais. Bom, eu vejo como transferir 
um sentimento e um único momento 
congelado para sempre em imagens.

Pingos.: Como um fotógrafo ama-
dor pode se tornar um fotógrafo pro-
fissional? 

Rafael: Primeiramente tem que 
vir de si próprio. Vendo que a paixão 
pela fotografia está aumentando você 
pode procurar por cursos e workshop 
entre outros.

Pingos.: Qual o diferencial de um 
bom fotógrafo?

Rafael: É bem simples, o bom foto-

grafo vê a fotografia muito antes de 
transmití-la para as lentes. O maior 
DOM de um fotógrafo está no olhar 
que cada um tem.

Pingos.: O que você diria para 
quem está começando agora?

Rafael: Simplesmente digo boa sor-
te!!! Como toda profissão, de profes-
sor à médico, jamais podemos parar 
de nos aperfeiçoar.

Mensagem final de Rafael:
“É dificil explicar o que nos faz 

passar tantas horas em pé, tantos 
dias por semana, correndo de um 
lado para o outro, subindo em ca-
deiras e deitando no chão em busca 
dos melhores ângulos. Dificil expli-
car como, depois de tudo isso, ainda 
chegamos em casa com um sorriso 
no rosto. Tão dificil como explicar o 
quanto gostamos do que fazemos.”

O Blog/Coluna Pingos e Respin-
gos agradece Raphael Guimarães 
pela receptividade e a entrevista. 
Para outras informações, o profis-
sional encontra-se a disposição pelo 
email rafaguima02121@gmail.com, 
fone(44)9989-7923 ou ainda pelo 
site:www.raphaelguimaraes.com 

“Vai Corinthians Loyalty”
Um rapper americano e seu irmão 

estavam passando pelo Japão duran-
te o Mundial de Clubes e ficaram en-
cantados com o fanatismo da torcida 
do timão. Criaram a música “Vai 
Corinthians Loyalty” homenageando 
a torcida e o time.  O vídeo também 
passou no programa “Os donos da 
bola” da Band e encontra-se dispo-
nível no youtube e está explodindo 
nos Estados Unidos. A música fala 
das dificuldades do time, das lutas, 
da torcida alucinada. A família co-
rinthiana está crescendo a cada dia 
mais não só no Brasil mas também 
em todo o mundo. Aí vai um abra-
ço para meus amigos Corinthianos: 

Carla Thiele Maran, Edson Herrero 
Navarro e família, Emilia Ribei-
ro, Maria de Francisco, Anderson 
Beckhauser e Ossamu Hashimoto.

Cristãos – Reflexão
Deixamos de fazer muitas coi-

sas hoje por uma simples palavra: 
MEDO. Nós, como cristãos, sabemos 
que existem dois tipos de medo. O 
primeiro tipo é benéfico e deve ser 
encorajado, se trata do temor a Deus. 
Esse tipo de medo não é necessaria-
mente um medo, se trata de um te-
mor de forma respeitosa a Deus. É 
uma reverência ao Senhor.  

O segundo tipo não só deve ser de-
sencorajado, como também ultrapas-
sado. Este medo não é bom e deve ser 
superado. Esse é o “espírito de medo” 
mencionado em 2 Timóteo 1:7, onde 
diz: “Porque Deus não nos deu o es-
pírito de covardia, mas de poder, de 
amor e de moderação”. Podemos ver 
desde o início que esse tipo de medo 
não vem de Deus. É um medo que 
chega a nos paralisar diante das di-
ficuldades da vida, como por exem-
plo, medo de ficar desempregado, de 
perder um ente querido, de não ser 
aceito, de um roubo, do futuro entre 
outros. Este medo deve ser superado 
dia a dia. Não se trata de uma tarefa 
fácil. É muito difícil, mas é um apren-
dizado diário que conseguimos com a 
orientação de Deus. Isso não signifi-
ca que não podemos ter este segundo 
tipo de medo. Temos, somos huma-
nos. Mas nossa fé tem que ser maior 
do que este medo. Podemos sim ficar 
assustados com situação de perigo, 
mas podemos decidir ter medo ou 
não, confiar ou não em Deus. O se-
gundo medo também não significa 
que não devemos tomar precauções 
quanto a nossa saúde, quanto a ser 
um bom profissional, quanto a tran-
car nossas casas quando sairmos, 

porque a fé não é falta de prudência.
Devemos lutar, seguir em frente, 

não desistir e não temer o futuro. 
Apenas crer que existe um Deus que 
nos ama e está nos protegendo. Se 
o segundo medo tem sido maior na 
sua vida que o primeiro, peça ajuda 
de Deus para ele te transformar e te 
moldar.

Apagando as velinhas
- A princesinha 

Manuela Bezerra 
da Cunha filha do 
Casal Thiara Rando 
Bezerra da Cunha/
Leandro  da Cunha 
está completando 1 aninho neste dia 
18 de janeiro.  Manu receberá seus 
familiares e amigos próximos para 
uma festinha no clube AABB. Para-
béns Manu!!!

- Quem apagou 
velinhas no último 
dia 12 foi a belís-
sima estudante de 
Medicina Alana 
Golemba, filha de 
Claudio Golemba 
(prefeito de Alto Paraná) e Ma-
dalena Luiz Golemba. Desejamos 
felicidades e sucesso pra você Ala-
na!!

- No último 
dia 13 de janeiro 
quem completou 
idade nova, foi a 
agente de saúde 
Neide Balestra 
Magalhães. Os familiares e ami-
gos desejam toda felicidade Nei-
de!

- Parabéns ao nosso 
Prefeito Gerson Za-
nusso pelo seu aniver-
sário neste dia 18 de 
janeiro. Desejamos 
Saúde e Sucesso.

ENTRELINHAS
*** Para os pais que já estão se preparando para a volta as aulas de seus filhos, fica a dica para compra dos uniformes: Aliomar 
Confecções Ltda, Rua Lord Lovat, 290 – próximo à rodoviária, fone: 3252-4757. Excelente atendimento, com preços acessíveis 
além da simpatia da proprietária Marilene Groschupf***Agradeço os elogios e repercussão da entrevista realizada com a nova 
Assistente Social Franciele Moura, que demonstrou estar qualificada para o mercado de trabalho. Realmente veio para fazer a di-
ferença.*** Studio Hair 25 começa o ano com novidade: limpeza de pele, rejuvenescimento facial, clareamento facial, sobrancelha 
de henna. A equipe foi reforçada com a excelente profissional Natália Jeniffer Juliani Batista, formada em Estética e Cosmética 
pela Instituição de Ensino Cesumar, e já vem demonstrado toda competência na área. Contato pelo fone 3252-0250, vale a pena 
conferir!**Nova Esperança está aumentando sua população com lindas crianças: Gabriela filha do Casal Carla/Silvio Maran, Ra-
faela filha do casal Ana Paula/Denílson Fumagalli, Giovana filha do casal Samile/José Oliveira, Lívia filha do casal Kelly/Wilson 
Cafasso, Gael filho do casal Jessica/Cássio Pasquini, Matheus filho do casal Carla/Elvis Magalhães.***A belíssima Gisele Maran 
está radiante com o nascimento de suas sobrinhas Rafaela e Gabriela. Deus abençoe sua família Gisele.***Parabéns Emilia Ribeiro 
pelo sexto lugar em sua categoria na Meia Maratona da Disney em Orlando, nos EUA. Receba o carinho da coluna. Seu treinador, 
Rui Ferreira dos Santos, do Batalhão da PM em Maringá, ficou em primeiro lugar na sua categoria. Parabéns!!!***O sentimento 
sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Provérbios 14:30.
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Polícia Militar prende suspeitos de furtos a 
residências em Nova Esperança

Os três indivíduos são um maior de 18 anos 
de idade e dois adolescentes de 17 e 16 anos, 
todos moradores de Maringá

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com
Com informações da P.M.

No último sábado,12, por 
volta das 21h00min. Policiais 
Militares se deslocaram á rua 
Adelicio Fagundes Dias nº 108, 
Jardim São José em Nova Es-
perança onde segundo infor-
mações três indivíduos haviam 
adentrado em uma residência 
e estariam praticando furto na-
quele local.

De imediato os policiais pas-
saram a efetuar buscas e locali-
zaram os mesmos de posse de 
um veículo VW Gol, cor prata, 
ano 2002, placas AKL-1506 de 
São Carlos do Ivai, transportan-
do diversos calçados e peças de 
roupas, todos furtados da resi-
dência. 

Os indivíduos, sendo um de 
18 anos e dois adolescentes de 
17 e 16 anos, todos moradores 
de Maringá, receberam voz de 
prisão e durante a ocorrência a 
equipe PM ainda constatou que  
eles já haviam entrado em outras 
duas residências e só não conse-
guiram furtar dois televisores 
porque a vitima chegou e estes 
fugiram do local.

Os detidos são suspeitos de 
serem responsáveis por praticar 
vários arrombamentos a resi-
dências e lojas onde era sempre 
furtado televisores, jóias, note-
book, celulares, jóias, roupas e 
tênis de marca e em alguns ca-

Divulgação

Os detidos são suspeitos de serem responsáveis por praticar 
vários arrombamentos a residências e lojas onde era sempre 
furtado televisores, jóias, notebook, celulares, jóias, roupas e 
tênis de marca e em alguns casos, dinheiro.

sos, dinheiro.
Diante dos fatos os mesmos 

foram encaminhados a Delega-
cia de Policia de Nova Esperan-
ça, para medidas legais cabíveis.

Desde o dia 10 de janeiro a 
Policia Militar tem intensifica-
do ações como blitz, arrastões 
e inclusive policiamento velado 
onde o foco era tentar identificar 
e prender os responsáveis pela 
seqüência de furtos que vinham 
ocorrendo sendo que na quinta-
-feira (10) uma equipe de PMs a 
paisana (velado) efetuaram a pri-
são em flagrante de um rapaz de 
19 anos que estava traficando nas 
imediações da concha acústica.

Como os policiais estavam 
com uma viatura descaracteriza-
da o traficante não se deu conta 
de que estava sendo monitorado 
e então veio vender a droga, para 
um rapaz de 24 anos, ao lado dos 
policiais, momento este em que 
os PMs deram voz de abordagem 
e com ele foi localizado 6 pape-
lotes de cocaína guardados em 
um pote plástico e R$ 100,00 em 
dinheiro. 

Os indivíduos, tanto compra-
dor como o traficante foram pre-
sos e encaminhados a Delegacia 
de Policia de Nova Esperança, 
juntamente com a droga e apre-
sentados a autoridade policial. 

NA DELEGACIA 
 De acordo com o Dele-

gado dr. Flávio de Almeida Me-
dina “O que foi levantado diante 
da ocorrência foi uma denúncia, 
dizendo que havia um veículo 

suspeito nas imediações do local 
do fato, a P.M. conseguiu locali-
zar o veículo, e encontrou 3 in-
divíduos, os quais foram aborda-
dos e capturados, porém dentro 
do veículo Volkswagem GOL, 
pertencente ao Thiago, pelo me-
nos identificado como tal, ele 
deu ré no carro, quase atingiu 
um policial e se evadiu do local, 
mas diante da perseguição o car-
ro foi abandonado, o condutor 
evadiu-se e dentro do veículo 
foram encontrados alguns mate-
riais, pares de tênis, camisas, um 
relógio, e outros objetos, e foram 
conduzidos, esses objetos são 
produtos de furtos em duas resi-
dências daqui de Nova Esperan-
ça, onde as vítimas infelizmente 
estão longe de suas casas, uma 
das quais está ausente há 3 dias 
ou mais, e esses marginais têm 
ciência disso, pois vivem rodan-
do as localidades, e tem ciência 
da ausência dos moradores, que 
sequer tomam cautela de avisar 
os vizinhos ou deixar um recado 

na delegacia ou na polícia militar 
que vão se ausentar, e favorecem 
o crime”, ressaltou Medina.

A Polícia Civil  está traba-
lhando na parte investigativa e 
segundo o Delegado “Um dos 
elementos que não foi capturado, 
o Thiago, ele trouxe os dois ado-
lescentes para cá, provavelmente 
ele seja um dos olheiros e que 
além de ser olheiro, trás as pes-
soas para cá, mas há outros que 
a situação é mais grave, teve um 
furto de 2 veículos aqui em Nova 
Esperança que está na eminência 
de também serem capturado” . 
“Eles devem responder por furto 
qualificado, formação de qua-
drilha, corrupção de menores”, 
informou.

Ainda de acordo com o Dele-
gado,” assim que identificarmos 
o Thiago, proprietário do GOL, 
ele provavelmente vai responder 
por formação de quadrilha, cor-
rupção de menores, entre outros. 
A pena dele varia se ele tiver an-
tecedentes, condenação anterior.

Os adolescentes foram soltos, 
e o outro elemento está detido, 
porém deve ser deferida a ele 
liberdade provisória. Peguntado 
sobre a soltura dos adolescentes, 
Dr. Flávio explicou: “Os ado-
lescentes foram soltos porque o 
Estatuto da Criança e do Ado-
lescente determina que eles se-
jam soltos.  Não se tratando de 
violência e grave ameaça a pes-
soa, é feito somente um boletim 
circunstanciado, no caso de rou-
bo, estupro, assassinato, onde há 
violência e grave ameaça, se faz 
a prisão do adolescente, do con-
trário o adolescente é liberado”, 
concluiu o Delegado Dr. Flávio 
de Almeida Medina. 

Apreensão de maconha
No dia 9 de Janeiro, quarta-feira, 

por volta das 00h05min, policiais 
militares de RPA, em patrulhamento 
pela Avenida São José,  em  Nova Es-
perança, avistaram duas motocicle-
tas transitando em atitudes suspeitas, 
que quando notaram a presença da 
equipe evadiram-se, onde de imedia-
to a equipe iniciou um acompanha-
mento tático e que em dado momen-
to os policiais perceberam quando o 
individuo que estava conduzindo a 
motocicleta com a placa com as ini-
ciais AMX, não sendo possível ver o 
numeral, retirou um objeto da cintu-
ra e arremessou próximo a um con-
têiner de lixo, onde a equipe cessou o 
acompanhamento a fim de procurar 
e identificar o volume arremessado e 
após buscas pelo local constatou que 
tratava-se de um tablete (tijolo) com 
aproximadamente 900 (novecentos) 
gramas de maconha  envolvida em 
fita adesiva, com a inscrição “151” 
escrito em pincel atômico.

A droga foi então apreendida e 
encaminhada para a Delegacia de 
Policia de Nova Esperança, para me-
didas legais cabíveis.

Porte de arma de 
fogo de uso restrito e 
prisão de individuo

Na quarta feira, dia 9 de Ja-
neiro por volta das 03h00min, 
policiais militares de RPA, em 
patrulhamento pela Avenida 
Capelinha, na cidade de Nova 
Esperança, avistou um indiví-
duo, em atitudes suspeitas, na 
janela de uma residência sem 
muros e, que ao realizar abor-
dagem e busca pessoal foi en-
contrado no bolso do abordado, 
pedaços esfarelados de substan-
cia semelhante a maconha, mo-
mento em que saiu o morador 
da referida residência, já conhe-
cido pelos policiais, sendo então 
solicitado ao mesmo que fran-
queasse a entrada da equipe em 
sua residência, onde foi pronta-
mente atendido e, ao adentrar a 
residência os policiais avistaram 
sob a cama, uma arma de fogo 
logo identificada como uma pis-
tola marca Brawning, de fabri-
cação Austríaca,  calibre .9 mm, 
acabamento oxidada, municia-
da com  12 (doze) munições in-
tactas de calibre .380.

O proprietário da residência, 
que já foi preso no ano de 2007 
por tráfico de drogas, informou 
á equipe que a pistola realmente 
era de sua propriedade e que a 
tinha para defender-se de pos-
síveis ameaças de outros indiví-
duos.

Diante dos fatos foi dada voz 
de prisão ao mesmo o qual foi 
encaminhado para a Delegacia 
de policia de Nova Esperança, 
para medidas legais cabíveis.
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RESIDENCIA COM 02 
DORMITORIOS(SENDO 01 
SUITE),SALA,COPA,COZINHA 
AMPLA,LAVANDERIA COBERTA COM 01 
BWC,GARAGEM COBERTA
OTIMA LOCALIZAÇÃO 
RUA CURITIBA,259
Preço: R$ 260.000.00 - (44) 3252-5200

RESIDENCIA EM ALVENARIA COM 
APROX. 100²
RUA AZALÉIA
CONJUNTO VALE DO SOL
Preço: R$ 50.000.00 - (44) 3252-5200

RESIDENCIA COM 03 
DORMITÓRIOS,SALA,COZINHA,BWC 
SOCIAL,LAVANDERIA,GARAGEM 
COBERTA
RUA DR. FRANCISCO BELTRÃO,100
APROX.133M2
PREÇO:R$180.000.00 - (44) 3252-5200

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) 3252-5200

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

Terreno na rua Castro Alves, próximo a escola 
Comecinho de Vida, com área de 392 m² com 
14m de frente x 28m compr. R$65.000,00
3252-0012

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 
rodovia
BR 376, ao lado da Cocamar.3252-0012

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

Condomínio de Chácaras de Lazer Recanto 
Verde:
Lotes a partir de R$79.000.00,com área de 
3.900m²,próximo a BR-376. - (44) 3252-5200

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.  
Valor 450,00 - Fone 9893-4114

Casa Rua Curitiba, 540 - (ao Lado do Hospital 
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 

Infecção Urinária: Cuidados 
que fazem a diferença?

Atualmente as infecções uri-
nárias veem acometendo grande 
parte da população, para entender 
melhor, o termo infecção urinária 
é utilizado em amplo aspecto para 
descrever a infecção de alguma es-
trutura do sistema urinário. Esta 
pode acometer os rins, a bexiga ou 
uretra e é geralmente causada por 
uma bactéria a mais comum é a Es-
cherichia coli, que esta presente no 
intestino.

Quando a infecção acomete os 
rins, é denominado como pielone-
frite, na bexiga o quadro chamado 
cistite, já na uretra, o paciente apre-
senta uretrite. Este tipo de patologia 
apresenta como sintomas, urgência 
para urinar, dor, ardência, queima-
ção, incômodo ou sensação de peso 
na bexiga, pode apresentar ou não 
sangue na urina.

Essa patologia é proveniente de 
má higienização intima, ingestão de 
pouca água, retenção espontânea da 
urina, baixa imunidade, como no 
caso de mulheres grávidas ou até 
mesmo em pessoas com o sistema 
imunológico deprimido. A infecção 
urinária tem como tendência a aco-
meter em grande parte as mulheres 
devido à anatomia feminina, isto 
não quer dizer que os homens não 
estejam susceptíveis, ainda mais em 
casos onde o homem tem o habito 
de praticar sexo anal e oral com sua 
parceira sem camisinha. 

Para evitar situações como esta 
as pessoas devem prestar atenção 
na cor da urina, que precisa ser 
clara. Uma coloração mais amare-
lada pode ser falta de hidratação, 
alimentação ou decorrência do uso 
de medicamentos. A primeira urina 
do dia é mais escura porque à noite 

ocorre a secreção de hormônios e as-
sim aumenta a absorção de água e a 
concentração do xixi.

Beber água é fundamental para 
prevenir inflamações e infecções. A 
hidratação ajuda a manter o apa-
relho urinário ativo, com fluxo de 
urina normal e saudável. A água 
também é necessária para uma série 
de processos metabólicos e biológicos 
do organismo.

Algo que é muito importante, 
mas as pessoas não se atentam e 
até mesmo não sabem é urinar de-
pois do sexo. Isso porque o atrito e 
as bactérias envolvidas na relação 
podem contaminar a região pélvica 
da mulher. Ao fazer xixi, o apare-
lho urinário é exercitado e elimina 
grande parte das bactérias que po-
dem ter entrado na uretra e ir em 
direção à bexiga. A própria vagina 
já concentra micro-organismos que 
podem causar infecção.

 A higiene íntima também é im-
prescindível, principalmente para 
as mulheres, que têm a vagina e o 
ânus em locais muito próximos. O 
interessante é que ao limpar-se nun-
ca passar o papel de traz para frente 
e sim de frente para traz, cuidado 
com o uso indiscriminado de sabo-
netes íntimos, estes são ótimos mais 
usados de forma demasiada tira a 
proteção natura da vagina, já que 
tendem a interferir no PH. Absor-
ventes íntimos devem ser trocados 
com muita frequência.

Cuidamos tanto da aparência 
que é o nosso cartão de visita e inú-
meras vezes esquecemos de cuidar 
com zelo do que temos de mais in-
timo, saúde se resume em qualidade 
de vida então comece com a sua in-
timidade, beba água e limpe-se bem. 
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IMÓVEIS

ALUGA:
RESIDÊNCIA COM 03 DORMITÓRIOS, 
SALA, COZINHA, BWC SOCIAL, LAVAN-
DERIA COBERTA, GARAGEM COBERTA
 RUA EUCLIDES DA CUNHA AO LADO 
DOS 944, OFICINA DO SANDRO
 R$470,00 - (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) 3252-5200
 
RESIDÊNCIA COM 01 DORMITÓRIO, 
SALA, COZINHA, BWC
RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 780 
FUNDOS
PARANACITY-PR
R$250,00 - (44) 3252-5200

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) 3252-5200

VENDE:
TERRENO COM APROXIMADAMENTE 
345m2
ÓTIMA LOCALIZAÇÃO,COM CASA DE 
MADEIRA
AVENIDA ROCHA POMBO,809
R$130.000.00 - (44) 3252-5200

VEÍCULOS

Civic 2008 Aut., Prata, Couro, 
Impecável (44) 8805 1001

Saveiro 1999 cinza Met., 
Direção, travas e Alarme, 
Roda de liga, LEGALIZA-
DA 8805 1001

Saveiro Surf 2009 prata, dire-
ção. 8805 1001

CrossFox 2008 pneus no-
vos, prata R$ 31.000 3252 
3655

Gol G3 2004 preto 4 por-
tas, R$ 14.500 3252 3655

 Astra Advantage 2011 Sedan 
Prata 8805 1001

 Celta 2005 4 portas azul, 3252 
3655

 D-20 1993 direção, vermelha 
3252 3655

CARICATURAS DA SEMANA
POR: PAULO NUNES

OSSAMU 
HASHIMOTO - 

OFICIAL DE JUSTIÇA

WALTER REGIANI 
- ASSESSOR DE 

IMPRENSA

SÉRGIO YUGI IAMAMOTO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL 

DA FAZENDA

ARTIGO
Pais idosos: 

responsabilidade 
familiar

A vida decorre em rápido lapso 
temporal, é breve a existência do ser 
humano, por isso se torna essencial 
que as fases que o indivíduo atravessa 
sejam - no mínimo – dignas. Na velhi-
ce, em especial (período de grande fra-
gilidade), faz-semister maior amparo e 
proteção.

Normas regulamentadoras e ga-
rantidoras de direitos ao ser humano 
mostram-se essenciais para que seja 
realmente digna esta fase da vida. 
Logo, os legisladores agiram e, diante 
da constante busca de maior proteção 
a esta minoria, deve se destacar a res-
ponsabilidade dos filhos e familiares 
para com os seus idosos – destaque-se 
que lhes prover as necessidades básicas 
tornou-se direito - objetivando que a 
dignidade destas pessoas seja conserva-
da, que a velhice seja mais tranquila e 

verdadeiramente mais humana.
Nesse contexto, o estudo da respon-

sabilização dos filhos e parentes ganha 
imenso destaque: a ausência dos filhos na 
velhice dos pais implica diretamente repa-
ração, com fins de efetivação do amparo 
aos pais em idade avançada e, assim, res-
peitando o princípio da dignidade da pes-
soa humana.                                                        A 
família é o primeiro ente de proteção dos 
idosos. A ela cabe assegurar uma gama 
vasta de direitos, dentre os quais se desta-
ca o direito à vida. Como ressalta a Cons-
tituição Federal (CF): a dignidade do 
idoso deve ser defendida pelos familiares. 
Como dignidade é inerente à pessoa, o de-
ver dos seus familiares é proporcionar as 
condições necessárias para que seja efeti-
vada. Neste sentido, não basta sobreviver, 
é preciso viver. Para que haja uma longe-
vidade sadia e digna, deve-se considerar 
a importância do convívio familiar e do 
tratamento oferecido aos idosos neste lar.

 Há de se ressaltar ainda que a Cons-
tituição Federal reafirma a responsabili-
zação civil dos familiares, em especial dos 
filhos, no seu artigo 229, onde dita que a 
estes incide “o dever de ajudar e amparar 
os pais na velhice, carência ou enfermi-
dade”. Deste modo, entende-se que a 
responsabilidade dos filhos para com os 
seus pais não se limita à velhice, podendo 

ser arguida no momento de carência ou 
mesmo enfermidade.               Oportuno 
é mencionar a responsabilização disposta 
no código civil brasileiro no âmbito ali-
mentar, determinada nos artigos 1694 a 
1699, estes que são utilizados para emba-
sar eventual ação de alimentos pelo idoso 
em desfavor dos filhos que incorreram em 
abandono, visando à efetivação de seus 
direitos e promoção de uma vida digna.             
Há de se destacar especialmente o artigo 
1696 quanto à reciprocidade na prestação 
de alimentos entre pais e filhos: “O direi-
to à prestação de alimentos é recíproco 
entre pais e filhos, e extensivo a todos os 
ascendentes, recaindo a obrigação nos 
mais próximos em grau, uns em falta de 
outros”.

Assim, os pais poderão reclamar pen-
são alimentícia ao filho, desde que este 
seja maior de idade, além de ter condições 
financeiras para suportar tal encargo; 
deve ser comprovada também a necessi-
dade da ajuda dos filhos para a aquisição 
de alimentos. Porém, não apenas os filhos 
têm o dever para com os seus pais, mas 
netos também têm tal responsabilidade, 
bem como outros familiares, respeitando 
sempre a proximidade genealógica.             

Deste modo, claro está que na Cons-
tituição Federal e demais legislações há 
expressa disposição em relação a respon-

sabilidade familiar, em especial dos filhos, 
no provimento e efetivação de direitos em 
prol dos seus pais quando idosos, - perío-
do considerado de maior fragilidade do 
ser humano -  se estes dos filhos precisa-
rem.

Além disso, o Código Civil mostra-se 
como relevante instrumento de proteção 
aos direitos essenciais aos idosos, utili-
zando para tanto a matéria referente à 
responsabilização civil, uma vez que por 
meio dela poderá o idoso pleitear perante 
o Estado indenização por danos morais 
sofridos decorrentes de abandono afetivo. 
Ademais, se em decorrência do abandono 
necessitar de auxilio material, financei-
ro, para prover sua subsistência poderá 
valer-se da matéria de direito alimentar 
prevista no mesmo Código.

Por fim, o idoso poderá por meio do 
Poder Público suscitar ações que visam 
compensar os danos sofridos, embasadas 
na legislação exposta e, desse modo, fazer 
valer seus direitos em prol de uma vida 
digna e com qualidade.

Vanessa Cristina Lourenço Casotti 
Ferreira da Palma: Professora da UFMS 
– Campus de Três Lagoas.

Ana Paula Almeida da Silva: Acadê-
mica do curso de Direito da Universidade 
Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) 
– Campus de Três Lagoas.

Por Vanessa Cristina Lourenço Ca-
sotti Ferreira da Palma e Ana Paula 
Almeida da Silva

Anuncie aqui! |44| 3252-3908 | contato@jornalnoroeste.com
3252-8218

Apartamento 2º andar Edifício Vitória Régia
Com: Elevador, 3 quartos, sendo 01 suite, 
sala, copa, cozinha, bwc social , área de ser-
viço, despensa, bwc área de serviço, 02 vagas 
de garagem. Valor 750,00 - Fone 9893-4114

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

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

Sala Cormercial 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

02 Salas Comercial Rua Manoel Ribas, 1204 
em frente a agência do trabalhador,   com  
45 m² e 01 bwc cada . Valor 700,00 - Fone 
9893-4114

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 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 Camaargo, 923
Casa de Alvenaria com: 02 quartos, sala, 
cozinha, Bwc, àrea 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

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 ?

VIU ESSE 
PONTO?

ANUNCIE 
AQUI!

(44) 3252-3908

Lotes Jardim Paraíso - Infraestrutura 
completa: Galerias Pluviais, água e esgoto, 
iluminação pública, meio-fio, asfalto quente 
CBOQ, arborização, piquete e demarcação. 
Parcelados em até 156 meses.
9987-9662 | 9961-3373

COIÇÃO - 
FUNCIONÁRIO 

PÚBLICO DA P.M.N.E.
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Campeonato Paranaense 
começa neste próximo domingo

Atlético Clube Para-
navaí estréia em casa 
diante do J. Malucelli

Doze equipes vão dispu-
tar a partir do próximo 
domingo o Paranaense, 

com o Coritiba correndo atrás 
do tetracampeonato, pois foi 
campeão em 2010, 2011 e 2012. 
As demais equipes vão lutar 
para impedir a quarta conquis-
ta seguida do time coxa-bran-
ca, que nas primeiras rodadas 
não deverá contar com sua 
força máxima. O Atlético Clu-
be Paranavaí (ACP) estréia na 
competição jogando em casa 
contra o J. Malucelli em jogo 
marcado para domingo (20) às 
17:00 horas.

A prioridade do Coritiba 
no primeiro semestre é a Copa 
do Brasil, competição esta que 
a equipe do técnico Marqui-
nhos Santos foi vice-campeã 
em 2011 e 2012, perdendo as 
finais para Vasco e Palmeiras, 
respectivamente.

Para a temporada 2013 o 
alviverde vem mais forte do 
que em anos anteriores. Isso 
porque manteve boa parte do 
elenco e contratou o meia Alex, 
revelado pelo próprio clube no 
final da década de 90 e que es-
tava jogando no futebol turco. 
O jogador também atuou por 
Palmeiras e Cruzeiro. No “Ver-
dão” foi campeão da Libertados 
em 1999 e ganhou o título bra-
sileiro na “Raposa” em 2003.

Os principais rivais do Co-
ritiba serão Atlético e Paraná 
Clube. O Furacão manteve a 

Representante da região Noroeste no Campeonato Paranaense 2013, o ACP – Paranavaí montou uma equipe bastante  competitiva.

ALEX FERNANDES FRANÇA

base que conseguiu o acesso 
para a Série A do Brasileiro, 
mas no primeiro turno utilizará 
a equipe sub-23. Já o Tricolor 
da Vila Capanema, de volta ao 
futebol de elite do Estado, con-
fia na experiência do goleiro 
Marcos, que estava no futebol 
português, do zagueiro Ander-
son, ex-Corinthians, do meia 
Lúcio Flávio, ex-Botafogo, e do 
atacante Reinaldo, ex-Flamen-
go e Santos.

O Arapongas, atual cam-
peão do interior, espera repetir 
a dose e mais uma vez contar 
com o apoio maciço de sua fa-
nática torcida. A equipe trouxe 
o experiente treinador Zezito, 
mantendo ainda jogadores im-

portantes do ano passado como 
Douglas, Luís Mário, Ruy e Edu 
Amparo. Além do mais terá 
no ataque os artilheiros Jabá e 
Baiano.

Também disputam o Esta-
dual as equipes do Cianorte, 
Londrina, Operário, Toledo, J. 
Malucelli, Rio Branco, Parana-
vaí e Nacional, de Rolândia.

Veja os times bases
ACP: Naldo; Hesdras, Célio 

Lima, Alex Noronha e Vieira; 
Leandro César, Alex Ricardo, 
Scheneider e Felipe Rafael; Ce-
linho e Renato Dias 

Técnico: Ney César
Atlético Paranaense: San-

tos; Renato, Erwin, Rafael 
Zuchi e Héracles; Renan Fo-

guinho, Zezinho, Pablo e Tai-
berson; Edigar Junio e Junior 
de Barros.

Técnico: Arthur Bernardes
Arapongas:Filipe; Douglas, 

Marcelo e Breno; Cristovan, 
Russo, Luís Mário, Rick e Wel-
lington; Jabá e Baiano.

Técnico: Técnico Zezito
Cianorte: Marcelo; Lisa, 

Alexandre Luz, Gil, e Digão; 
Cleiton, Jovane, Paulinho e Ju-
liano; Dedoné e Elí. 

Técnico: Paulo Turra
Coritiba:Vanderlei; Patric, 

Bonfim, Chico e Eltinho; Djair, 
Junior Urso, Gil e Robinho; 
Ruidiaz e Arthur.

Técnico: Marquinhos San-
tos

J. Malucelli: Fabrício; Evan-
dro, Alex Fraga, Diego Alemão 
e Timbó; Wellington; Thiago 
Matos, Ceará e Tomas; Potita e 
Bruno Batata.

Técnico: Sandro Forner
Londrina:Danilo; Régis, 

Rogério, Élson e Wendell; Dio-
go Roque, Bruno, Germano e 
Celsinho; Wéverton e Oliveira. 

Técnico: Cláudio Tencati 
Nacional:Vinicius; Rafinha, 

Fernando Presente, Jonathan e 
Guaru; Jamaica, Doriva, Diogo 
e Generozo; Afonso e Catatau.

Técnico: Carlos Nunes
Operário: Silvio; André 

Lui, Alex Moraes, Neguetti e 
Fabinho; Edimar, Grillo, Sidney 
e Cacá; Maicon e Thiago.

Técnico: Lio Evaristo 
Paraná Clube:Luís Carlos; 

Ângelo, Anderson, Alex Alves e 
Henrique; Ricardo Conceição, 
Júnior Capixaba, Lúcio Flávio e 
Rubinho; Luisinho e Reinaldo.

Técnico: Toninho Cecílio
Rio Branco:Felipe; Elvis, 

Valdir, Vinicius e Wagner; Peu, 
Duda, Renan Meduna e Renan 
Tavares; Willian e Bahia.

Técnico: Gassen
TCW:Nei; João Paulo, 

Glauco, Alcir e Fernando; Eu-
rico, Guigo e Victor; Eduardo, 
Jales e Geterson.

Técnico: Rogério Perrô

Fonte Tribuna do Norte - 
Raul Cesar dos Reis

Éverton, ex-Flamengo, 
quer defender o 

Atlético-PR; mexicanos 
dificultam negócio

O meia Éverton, re-
velado pelo Para-
ná Clube e com 

passagens por Flamengo e 
Botafogo, está bem próxi-
mo de ser anunciado como 
novo reforço do Atlético-
-PR. Está tudo certo entre 
atleta e clube. Resta apenas 
um acerto com time mexi-
cano do Tigres, que detém 
os direitos econômicos do 
meia e não aceita empres-
tá-lo.

Nesta terça-feira, o em-
presário do atleta, Carlos 
Roberto Jatobá, se reuniu 
com a diretoria do Atléti-
co-PR e deixou o negócio 
bem encaminhado. Caso 
acerte, Everton será o ter-
ceiro reforço do time de 
Ricardo Drubscky. Antes, 
trouxe o atacante Lucas 
Dantas e o meia Maranhão.

“O Tigres está querendo 
vender o jogador e não em-
prestar, e nós estamos ten-
tando fazer com que eles 
aceitem o empréstimo.  O 
Éverton tem mais dois anos 
de contrato e, por isso, o 
Tigres está dificultando”, 

disse o empresário à rádio 
Banda B.

“Houve um acordo en-
tre nós e o Atlético-PR, mas 
ainda precisamos resolver 
a pendência com os mexi-
canos. Falta só um pouco 
mais de compreensão deles 
e espero que possamos re-
solver o mais rápido possí-
vel”, conclui Jatobá.

Everton, de 24 anos, 
começou nas categorias 
de base do Paraná Clube, 
sendo promovido aos pro-
fissionais em 2007, após se 
destacar na Copa São Pau-
lo de juniores. Chegou ao 
Flamengo em 2008, onde 
foi campeão carioca.

Já em 2010, o jogador 
foi transferido para o Méxi-
co para defender o Tigres. 
Sem ter o vínculo renova-
do, Éverton acertou com o 
Botafogo no início de 2011. 
Voltou ao clube mexicano 
no inicio de 2012 e foi em-
prestado ao Suwon Sam-
sung Bluewings, da Coréia 
do Sul, seu último clube. 

UOL

Gil não enfrenta o Paulista, 
e Timão não terá reforços 
em estreia

O zagueiro Gil não vai 
enfrentar o Paulista, neste 
domingo, às 17h (horário 
de Brasília), em Jundiaí. A 
documentação do reforço 
do Corinthians não vai ficar 
pronta a tempo de ele poder 
estrear no Campeonato 
Paulista, e por isso ele é 
desfalque para o duelo. Com 
isso, o técnico Tite escalou 
Felipe e Wallace na defesa 
da equipe que vai iniciar 
a temporada – os titulares 
só devem voltar na quarta 
rodada do estadual, contra o 
Mogi Mirim.

Gil se junta a Renato Au-
gusto e Alexandre Pato, que 
já não jogariam por ques-

tões físicas. O preparador 
físico Fábio Mahseredjian 
afirmou que a dupla terá 
um tempo maior de adapta-
ção por causa dos recentes 
problemas com lesões que 
tiveram. Se dependesse da 
documentação, Renato até 
poderia estrear.

Sem os três reforços con-
tratados para a temporada, o 
técnico Tite tem a equipe da 
estreia praticamente defi-
nida. O Timão deve entrar 
em campo com Julio Cesar, 
Edenílson, Wallace, Felipe e 
Igor; Guilherme Andrade e 
Guilherme; Giovanni, Ro-
marinho e Zizao; Élton.

Globoesporte.com

Com nome no BID, Ayrton 
já pode estrear contra o 

Bragantino
Contratado no fim do 

ano passado, Ayrton fi-
nalmente teve seu nome 

publicado no BID (Boletim 
Informativo Diário), da CBF, 
nesta quarta-feira. Com isso, 

o lateral já tem condições 
para estrear pelo Palmeiras 

na primeira partida da equi-
pe no Campeonato Paulista. 

Neste domingo, o Verdão 
encara o Bragantino, às 17h, 

no Pacaembu.
Ayrton faz parte dos pri-

meiros esboços do técnico 
Gilson Klein a para a tempo-
rada 2013. Ele foi titular nos 
dois jogos-treino da equipe 
nesta fase de preparação. O 
lateral esteve em campo na 

vitória por 2 a 1 diante do 
São Caetano e no empate 

em 1 a 1 com o Juventus. Ele 
também esteve na equipe em 
todos os coletivos realizados 

até agora.
O Verdão contratou 

apenas dois jogadores até o 
momento. Além de Ayrton, 

que estava no Coritiba, o 
clube acertou com o goleiro 

Fernando Prass, ex-Vasco 
da Gama. O último já estava 

regularizado. Além deles, 
Souza e Wendel voltaram 
de empréstimo e também 

fazem parte do elenco alvi-
verde para este ano.

Globoesporte.com

Esportes

?
VIU ESSE 
PONTO?

ANUNCIE 
AQUI!

(44) 3252-3908

Dirigente do Botafogo e empresário divergem sobre 
situação do novaesperancense Edilson

O lateral-direito Edilson 
está bem encaminhado para 
ser o sexto reforço do Botafo-
go para 2013, mas os discur-
sos entre o vice de futebol do 
Alvinegro, Chico Fonseca, e o 
empresário do jogador, Giu-
seppe Dioguardi, são bastan-
te diferentes. Enquanto o di-
rigente afirma que ainda não 
recebeu resposta, o agente ga-
rante não ter sido procurado 
pela alta cúpula alvinegra.

Falando com exclusivi-
dade ao LANCE!Net, Chico 
Fonseca explicou que Edil-
son, cujo contrato com o Grê-
mio se encerra em fevereiro, 
foi procurado pela diretoria 
alvinegra. Segundo o dirigen-
te, o empresário do lateral foi 
informado do interesse do 

Botafogo em saber dos valo-
res para negociar, mas que não 
houve uma resposta.

- O Edilson ainda não é 
nosso jogador, fizemos uma 
sondagem. O empresário dele 
diz que o Edilson tem contrato 
se encerrando com o Grêmio. 
Perguntamos quanto seria para 

que ele pudesse jogar uma tem-
porada, com opção de compra 
dos direitos econômicos e fede-
rativos, mas não houve respos-
ta. Ainda não temos informa-
ções de valores, tudo depende 
disso - afirmou Chico.

No entanto, Giuseppe Dio-
guardi tem um discurso bas-
tante diferente. O empresário 
garante nunca ter sido procu-
rado pelo vice de futebol do 
Botafogo sobre a situação do 
lateral. Além disso, afirmou 
que alguma evolução sobre o 
assunto só deve acontecer na 
próxima semana, já que a dire-
toria gremista está no Equador, 
preparando-se para o jogo con-
tra a LDU, pela Libertadores da 
América.

- Nunca falei com o Chico 

Fonseca sobre o Edilson. Se es-
tão negociando com o jogador, 
estão falando diretamente com 
ele ou com o Grêmio, que de-
tém os direitos federativos do 
jogador. Esta questão, se evo-
luir, só será decidida na pró-
xima semana. A diretoria do 
Grêmio está toda focada na es-
treia na Libertadores - afirmou 
Dioguardi.

O Botafogo pretende con-
tar com Edilson por um ano 
de contrato, com prioridade na 
compra de 70% de seus direitos 
econômicos e renovação até o 
fim de 2016. Em Porto Alegre, 
o jogador vem treinando em 
separado após perder espaço 
no time treinado por Vanderlei 
Luxemburgo.

LANCENET!
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Prefeito de Marialva, Edgar Silvestre(Deca),  
é o novo presidente da Amusep

O prefeito de Marial-
va, Edgar Silvestre 
(Deca) assumiu a 

presidência da Amusep - 
Associação  dos Municípios 
do Setentrião Paranaense, 
na segunda-feira, 14 de ja-
neiro, durante solenida-
de de posse que reuniu 25 
prefeitos, vice-prefeitos, 
vereadores, secretários 
municipais, dirigentes de 
associações, federações e 
lideranças empresariais, 
laborais e comunitárias, 
acontecida no auditório do 
Cine Teatro Sonia Silvestre, 
de Marialva.

Na ocasião o prefeito de 
Mandaguaçú, Ismael Foua-
ni, assumiu a presidência 
do consórcio de saúde Ci-
samusep, o prefeito de As-
torga. Arquimedes Ziroldo 
(Bega), assumiu a presidên-

cia do consórcio de gestão 
Proamusep, que foi consti-
tuído no mês de dezembro 
passado.

Ao discursar, o prefei-
to e presidente da Amusep, 
Deca, falou da satisfação de 
ser o primeiro prefeito de 
Marialva a ser presidente 
da Amusep, nos 40 anos de 
história da entidade. Reve-

lou que a população do seu 
município estava orgulhosa 
com esta participação no 
movimento municipalista 
regional. O presidente em-
possado pediu aos demais 
prefeitos muita união e a 
participação de todos nas 
atividades da associação. 
Anunciou que vai elaborar, 
junto com os prefeitos, um 

calendário de reuniões ordi-
nárias, a cada mês, facilitan-
do o agendamento e as pre-
senças dos prefeitos e vices, 
em todas as reuniões.

A nova diretoria da 
Amusep, ficou assim  cons-
tituída: Presidente da Amu-
sep, Edgar Silvestre (Deca), 
prefeito de Floresta, José 
Roberto Ruiz, como 1º 
vice-presidente e, prefeito 

de Itambé, Antonio Carlos 
Zampar, 2º vice-presidente. 
Conselho Fiscal : Prefeito de 
Coiorado, Joaquim Horácio 
Rodrigues, Floraí, Fausto 
Herradon, Lobato, Fábio 
Chicaroli., Munhoz de Mel-
lo, Geraldo Gomes(Gera), 
Sarandi, Carlos Alberto de 
Paula Junior, Suplentes: Ata-
laia, Fábio Vilhena de Paiva,  
Doutor Camargo, Sergio 

Borges dos Reis, Presiden-
te Castelo Branco, Gisele 
Faccim, Iguaraçú, Sebastião 
Aurélio da Silva (Tião Auré-
lio) e São Jorge do Ivaí, An-
dré Luis Bovo.    

Osvaldo Vidual

Morre Dr. Robertson Costa 
dos Santos

Como filho, pesarosa-
mente comunico, aos amigos 
de Nova Esperança, o fale-
cimento do Dr. Robertson 
Costa dos Santos, ocorrido 
no dia 30.12.2012, na cidade 

de Curitiba - cidade que ad-
vogou, criou família e bons 
amigos, durante muitos anos. 
Antecipados agradecimentos,

Cordialmente, Carlos Ro-
berto Santos
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Projeto Jornal Noroeste:

Poema & Poesia...
BORBOLETAS

Mario Quintana (1906-1994) 

Quando depositamos 
muita confiança ou expec-
tativas em uma pessoa, o 
risco de
se decepcionar é grande.

As pessoas não estão neste 
mundo para satisfazer as 
nossas expectativas, assim 
como não estamos aqui, 
para satisfazer as dela.

Temos que nos bastar... 
nos bastar sempre e quan-
do procuramos estar com 
alguém, temos que nos 
conscientizar de que esta-
mos juntos porque gosta-
mos, porque queremos e 
nos sentimos bem, nunca 
por precisar de alguém.

As pessoas não se preci-
sam, elas se completam... 
não por serem metades, 
mas por serem inteiras, 
dispostas a dividir obje-
tivos comuns, alegrias e 
vida.

Com o tempo, você vai 
percebendo que para ser 
feliz com a outra pessoa, 
você precisa em primeiro 
lugar, não precisar dela. 
Percebe também que 
aquela pessoa que você 
ama (ou acha que ama) e 
que não quer nada com 
você, definitivamente, não 
é o homem ou a mulher de 
sua vida.

Você aprende a gostar de 
você, a cuidar de você, e 
principalmente a gostar 
de quem gosta de você. 

O segredo é não cuidar 
das borboletas e sim cui-
dar do jardim para que 
elas venham até você. 

No final das contas, você 
vai achar
não quem você estava pro-
curando, mas quem estava 
procurando por você!

ADVOCACIA ANDRADE
A Advocacia An-

drade conta agora 
com os serviços do 
conceituado advo-
gado João Guanda-
lin.

Profissional re-
conhecido por sua 

lisura e competên-
cia, já está aten-
dendo no Escritório 
da Advocacia An-
drade, juntamente 
com os demais pro-
fissionais da área 
jurídica.

Dr. Edson Elias de Andrade e Dr. João Guandalin 
 -  Advocacia Andrade

Rua Governador Bento Munhoz da Rocha Neto, 307 
– Fone 3252-4154 – Nova Esperança

CINEMA
INTOCÁVEIS  - Filme 

francês de maior 
sucesso no mundo – 

Você já assistiu?

Os franceses estão de 
bem com seu cinema. Aos 
recentes sucessos de O Ar-
tista (vencedor de cinco 
Oscar, incluindo o de me-
lhor filme) e Até a eternida-
de, veio se juntar recente-
mente Intocáveis. Com 20 
milhões de espectadores só 
na França, trata-se do filme 
francês de maior sucesso 
no mundo. A trama gira em 
torno do companheirismo 
que nasce entre o milioná-
rio tetraplégico Philippe 
(François Cluzet) e o sene-
galês pobretão Driss (o hu-
morista e dublador Omar 
Sy). Cansado de ser tratado 
com piedade por enfer-
meiros e acompanhantes, 
o empresário curte o jeitão 
desinibido e informal do 
imigrante e o contrata para 
ajudá-lo no dia a dia. O ra-
paz foi à entrevista apenas 
para atender às exigências 
do seguro social, mas fica 
encantado com a chance 
de morar naquela mansão 
aristocrática. Aos poucos, 
os dois desenvolvem uma 
sincera cumplicidade.

Intocáveis é uma adap-
tação da autobiografia O 
segundo suspiro (2001), 

de Philippe Pozzo di Bor-
go. Ex-diretor da empresa 
de champanhe Pommery, 
ele ficou paralisado do 
pescoço para baixo após 
um acidente de parapen-
te – na vida real e no livro, 
diferentemente do filme, o 
homem que se tornou seu 
assistente era argelino.O 
grande mérito dos direto-
res Olivier Nakache e Eric 
Toledano está em driblar 
o sentimentalismo bara-
to. Realizaram assim uma 
obra muito bem-humora-
da, daquelas que renovam 
o ânimo da plateia ao fi-
nal. A dupla de cineastas 
também teve a seu favor a 
incrível energia de Omar 
Sy, que esbanja carisma, 
em perfeita sintonia com 
o experiente François Clu-
zet. Em janeiro, Sy ganhou 
pelo papel o troféu de me-
lhor ator no César e tornou 
se o primeiro negro a con-
quistar tal prêmio, equiva-
lente ao Oscar no cinema 
francês. De olho no suces-
so, Hollywood já prepara 
uma refilmagem, que deve 
ser estrelada pelo britânico 
Colin Firth. 

Globo.com

Divulgação

A trama gira em torno do companheirismo que nasce entre o 
milionário tetraplégico Philippe (François Cluzet) e o senegalês 
pobretão Driss (o humorista e dublador Omar Sy).

INTOCÁVEIS *** (Intouchables, França, 2011). 
Gênero: comédia dramática. Duração: 112 min. 

Comportamento 

O Pardal e a águia

O sol anunciava o final 
de mais um dia e lá, 
entre as árvores, es-

tava Andala, um pardal que 
não se cansava de observar 
Yan, a grande águia.

Seu vôo preciso, perfeito, 
enchia seus olhos de admira-
ção.

Sentia vontade em voar 
como a águia, mas não sabia 
como o fazer.

Sentia vontade em ser for-
te como a águia, mas não con-
seguia assim ser.

Todavia, não cansava de 
segui-la por entre as árvores 
só para vislumbrar tamanha 
beleza...

Um dia estava a voar por 
entre a mata a observar o vôo 
de Yan, e de repente a águia 
sumiu da sua visão.

Voou mais rápido para 
reencontrá-la, mas a águia ha-
via desaparecido.

Foi quando levou um 
enorme susto: deparou de 
uma forma muito repenti-
na com a grande águia a sua 
frente.

Tentou conter o seu vôo, 
mas foi impossível, acabou 
batendo de frente com o belo 
pássaro.

Caiu desnorteado no chão 
e quando voltou a si, pode ver 
aquele pássaro imenso bem 
ao seu lado observando-o.

Sentiu um calafrio no pei-
to, suas asas ficaram arrepia-
das e pôs-se em posição de 
luta.

A águia em sua quietude 
apenas o olhava calma e man-
samente, e com uma expres-
são séria, perguntou-lhe:

Por que estás a me vigiar, 
Andala?

Quero ser uma águia como 
tu, Yan.

Mas, meu vôo é baixo, pois 
minhas asas são curtas e vis-
lumbro pouco por não conse-
guir ultrapassar meus limites.

E como te sentes amigo 
sem poder desfrutar, usufruir 
de tudo aquilo que está além 
do que podes alcançar com 
tuas pequenas asas?

Sinto tristeza. Uma pro-
funda tristeza. A vontade é 
muito grande de realizar este 
sonho... - O pardal suspirou 
olhando para o chão... E disse:

Todos os dias acordo mui-
to cedo para vê-la voar e caçar.

És tão única, tão bela.
Passo o dia a observar-te. 

E não voas? Ficas o tempo in-
teiro a me observar? Indagou 
Yan.

Sim. A grande verdade é 
que gostaria de voar como tu 
voas... Mas as tuas alturas são 
demasiadas para mim e creio 
não ter forças para suportar 
os mesmos ventos que, com 

graça e experiência, tu cortas 
harmoniosamente...

Andala, bem sabes que a 
natureza de cada um de nós é 
diferente, e isto não quer dizer 
que nunca poderás voar como 
uma águia.

Sê firme em teu propósito 
e deixa que a águia que vive 
em ti possa dar rumos dife-
rentes aos teus instintos.

Se abrires apenas uma 
fresta para que esta águia que 
está em ti possa te guiar, esta 
dar-te-á a possibilidade de vi-
res a voar tão alto como eu.

Acredita! - E assim, a águia 
preparou-se para levantar 
vôo, mas voltou-se novamen-
te ao pequeno pássaro que a 
ouvia atentamente:

Andala, apenas mais uma 
coisa: Não poderás voar como 
uma águia, se não treinares 
incansavelmente por todos os 
dias.

O treino é o que dá co-
nhecimento, fortalecimento e 
compreensão para que possas 

dar realidade aos teus sonhos.
Se não pões em prática a 

tua vontade, teu sonho sem-
pre será apenas um sonho.

Esta realidade é apenas 
para aqueles que não temem 
quebrar limites, crenças, co-
nhecendo o que deve ser real-
mente conhecido.

É para aqueles que acre-
ditam serem livres, e quando 
trazes a liberdade em teu

coração poderás adquirir 
as formas que desejares, pois 
já não estarás apegado a ne-
nhuma delas, serás livre!

Um pardal poderá, sem-
pre, transformar-se numa 
águia, se esta for sua vontade.

Confia em ti e voa, entrega 
tuas asas aos ventos e aprende 
o equilíbrio com eles.

Tudo é possível para aque-
les que compreenderam que 
são seres livres, basta apenas 
acreditar, basta apenas con-
fiar na tua capacidade em 
aprender e ser feliz com tua 
escolha!
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Osvaldo
Vidual

9964-3537

vidualevidual@hotmail.com

Prefeito Gerson Zanusso comemora idade nova hoje, 18 
de janeiro, rodeado pelo carinho de familiares e inúmeros 
amigos. Gerson com seu vice Fábio Yamamoto e Secretá-
rio da Agricultura Francisco Pereira Bezerra, estiveram em 

Marialva prestigiando a posse da nova diretoria da 
AMUSEP.

Políticos gravitaram entorno da posse do novo presidente da AMUSEP, Edgar Silves-
tre (Deca): Deputado Estadual Evandro Júnior, Prefeito de Floraí, Fausto Herradon, 
Prefeito de Marialva, Prefeito de Atalaia, Fábio Vilhena, Prefeito de Uniflor, Antônio 
Zanchetti Neto, Prefeita de Paranacity, Ednea Buchi Batista com seu marido Cláudio 

Batista e seu vice prefeito (Onça). Durante concorrido evento que lotou as dependên-
cias do Cine Teatro Sônia Silvestre de Marialva e que reuniu na ocasião, 25 prefeitos, 

vice-prefeitos, vereadores, secretários municipais e lideranças políticas e empresariais.

O Deputado Evandro Júnior e o Prefeito 
de Atalaia Fábio Vilhena estiveram juntos 
prestigiando a posse do novo presidente 

da AMUSEP, Edgar Silvestre (Deca), durante 
concorrido evento em Marialva.
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Colégio Coração parabeniza seus 
alunos aprovados no Vestibular 2012

Ana Clara Soares Orlando 
Direito 9º Lugar - UEM

Caroline Ciorlin Leoni
Letras 2º Lugar - UEM e

Agronomia 7º Lugar - PAS UEM

Felipe Kiyoshi Morota
Agronomia 1º Lugar - PAS UEM

Gustavo Pereira Salomão - 
História - UEM

Laryssa Bertoncelli Toná - 
Letras - PAS UEM

Matheus Salatiel G. Cardoso - 
Ciências Contábeis - Cesumar

Rodrigo Fernandes Santin - 
Ciências Sociais 9º Lugar - UEM

Victor Salvadego Lopes
Agronomia - UEM e 8º Lugar 

no PAS UEM

Bianca da Silva Camargo - Letras 
7º Lugar - UEM e Eng. Ambiental 

3º Lugar PAS UEM

Daniela Farias Galinari
Arquitetura PUC - Curitiba

Gabrielli Renata Teixeira
Ciências Biológicas - UEM

Laís Facchini
Ciências Sociais - UEM e

Psicologia - PAS UEM

Luís Gustavo Gibin Rodrigues - 
Educação Física 2º Lugar - UEM

Pedro Henrique Uchôa Kawahisa 
- Matemática - UEM

Tatiani Janaini Lazarini -  
Letras 6º Lugar - UEM

Bianca de Souza
Geografia 1º Lugar - UEM

Eloisa Gibin Sampiron
Ciências Biológicas - UEM e

Biomedicina 6º Lugar - PAS UEM

Guilherme Albuquerque 
Mello - Física - PAS UEM

Lais Moser Baldi
5º lugar Jornalismo - UEL e 
Moda 4º Lugar PAS UEM

Maria Eduarda Koga - Arquitetura 
e Urbanismo - CESUMAR

Renan de Oliveira Camparoto 
- Agronomia - UEM

Thatiane Moro Mulati - 
História 1º Lugar - PAS UEM

Ariany Cardoso de Siqueira
Eng. de Alimentos 9º Lugar - UEM

Caroline de Oliveira Herrero - En-
fermagem - UNESPAR e

Eng. Textil - UEM

Gabriela Galete Faldão
Ciências Biológicas 6º Lugar - 
UEM e Bioquimica - PAS UEM

Julia Rossinolli Paixão 
Ciências Sociais - UEM

Loyana Ribeiro Furlan
Eng. Alimentos 5º Lugar - 

PAS UEM

Natália Tiemi Matsuguma
Jornalismo 6º Lugar - CESUMAR

Stephanie Yuri Takano
Biomedicina - 8º Lugar UEM

Beatriz Caroline Troleis 
Eng. Alimentos 7º Lugar - UEM e Eng. 

de Alimentos 4º Lugar PAS UEM

Daniel dos Santos
Ciências Sociais - 10º Lugar - UEM

Gabriela Maria Matos Demiti - 
Eng. Química 4º Lugar - PAS UEM

Karoline Flávia Leonardo
Letras 3º Lugar - UEM e Eng. de 

Alimentos 2º Lugar PAS UEM 

Lucas Oliveira da Silva - 
Designer - PAS UEM

Osvaldo Aparecido Tessarolo 
Júnior - Agronomia - UEM

Tatiana Facchini da Silva
Letras 1º Lugar - UEM e Direito 2º 

Lugar - PAS UEM

O sucesso 
de vocês é o 

nosso sucesso. 
Parabéns!

O Colégio Coração está 
com as matrículas abertas, 
esperando por você! Profis-
sionais altamente qualifica-
dos, modernas instalações 
e excelente estrutura, salas 
equipadas com multimídia, 
laboratórios de Informática, 

Biologia, Química e Física, 
atraente biblioteca e muito 
mais. Tudo isso para ofere-
cer uma educação de quali-
dade para Nova Esperança 
e região.  No Colégio Cora-
ção a Educação passa pelo 
Coração.

Rua Levy Carneiro, 409 – Tel.: 3252-4994 – Nova Esperança

Fotos: Foto Ásia: (44) 3252-5145


