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COOPERATIVISMO

Inaugurações mostram a força do Sicoob
Ação inédita no sistema, o
Sicoob inaugurou três
agências em um único dia
na região. Paranavaí abriu
o seu terceiro posto de
atendimento, além das ci-
dades de Rondon e Loan-
da, que inauguraram am-
plas instalações. Abertu-
ras marcaram os dez anos
do Sicoob no Paraná e o
Ano Internacional das Co-
operativas, conforme pro-
posição da ONU – Organi-
zação das Nações Unidas.
As inaugurações foram
marcadas por declarações
de autoridades e lideran-
ças, que falaram da impor-
tância das novas agências
para o Sicoob – o maior
sistema de cooperativa de
crédito do Brasil. PÁG. 6

Escolha de Miss,
Miss Teenager e

Mister Model
2012 dão início às

festividades em
Alto Paraná

Em mais um grande evento
que evidenciou a beleza

altoparanaense, a 18ª
edição do Concurso Miss

Alto Paraná; a 6ª edição do
Concurso Miss Teenager e a

5ª edição do Concurso
Mister Model, realizado na

noite de sexta-feira, 30 de
abril no Ponto Alto Eventos.

PÁG. 5

58 ANOS

HTW CAMISETARIA É REINAUGURADA
EM NOVA ESPERANÇA - PÁG. 2

A Prefeitura Municipal de Nova Esperança realizou no
dia 01 de maio a 28º edição do Torneio dos trabalha-
dores, que tradicionalmente conta com a presença   dos
times várzeanos de nossa cidade. PÁG. 7

Torneio dos Trabalhadores termina
sem campeão na categoria TitularACINE reinaugura suas instalações

e faz lançamento de livro e selo
postal em comemoração aos

seus 53 anos de fundação - PÁG. 3
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SOLENIDADE

Associação Comercial e Empresarial reinaugura suas
instalações e faz lançamento de livro e selo postal
em comemoração aos seus 53 anos de fundação
A ACINE teve seu
marco inicial em
31 de maio de
1959, na sala do
Plenário da
Câmara
Municipal.  Uma
série de ações
desenvolvidas
pela atual
diretoria
proporcionou o
resgate histórico
da Entidade

ENTRELINHAS
***Se você lesse  o volume de dinheiro que circulava entre o contraban-

dista e bicheiro Carlinhos Cachoeira, o Senador  Demóstenes Torres, o
Governador Marconi Perilo de Goiás, o Deputado Federal Lorréia e tantas
outras pessoas envolvidas, podemos fazer vários questionamentos. Preci-
sou da Polícia Federal para desvendar as falcatruas através de sua Ope-
ração Monte Carlos. E a Receita Federal que gosta de perseguir profissio-
nal liberal, por que não  pegou esses safados em suas malhas? Será que
todos serão presos, julgados e condenados pela Justiça a devolverem suas
fortunas aos cofres públicos?***Estou sabendo que moradores de Barão de
Lucena que pagaram a taxa de R$250 reais para terem as suas casas há
quase três anos e até agora nem o terreno foi comprado, acham que
caíram no “golpe das casas”, entrarão na Justiça querendo o dinheiro de
volta com juros e correção monetária.***Turistas brasileiros já estão em
terceiro lugar dentre os visitantes que mais gastam nos Estados
Unidos.***Deputados ruralistas aprovam o Novo Código Florestal desobri-
gando as propriedades rurais de recompor a vegetação desmatada antes
de 2008 e de pagarem as multas que eles devem para o governo. Pode uma
coisa dessa? Vamos Vetar Dilma!***O ator Ney Matogrosso, aos 70 anos,
fará um filme e surpreende no papel de um criminoso amargurado.***Com
assuntos variados, os almanaques, antes com a conotação nostálgica,
volta às bancas com fôlego renovado.***Todas as áreas desmatadas até
2008 com agropecuárias e turismo rural estão isentas de despesas e lega-
lizadas. Mais uma falcatrua da bancada ruralista no Novo Código  Flores-
tal. Vamos Vetar, Dilma!*** “Os homens distinguem-se pelo que fazem, as
mulheres pelo que levam os homens a fazer” - CARLOS DRUMMOND DE

ANDRADE (1902-1987).

www.pingoserespingos.blogspot.com

DR. JUAREZ DE OLIVEIRA

OPINIÃO DO BLOG
Ruralistas detonaram o
Código Florestal
A bancada do agronegócio faz um

sinal de positivo e festeja a aprova-
ção do atentado contra a floresta que
é o Novo Código Florestal aprovado
recentemente pela Câmara Federal.
É uma vergonha.  O retrocesso da
legislação ambiental aprovada a
menos de dois meses da Rio + 20, a
Conferência da ONU sobre Desen-
volvimento Sustentável, passa por
cima dos grandes avanços ambien-
tais conquistados nas últimas déca-
das, como a obrigação do refloresta-
mento e a multa a quem desmatou
áreas de preservação. A sociedade
está indignada com a bancada ru-
ralista que é grande e que entendeu
que o desmatamento é coisa natural
e que ninguém deve ser punido por
desmatar. É um retrocesso para o
nosso País que se vangloriou de que
as nossas florestas eram o pulmão
do mundo, um verdadeiro cinturão
verde do planeta. Muito bem azeita-
da financeiramente pelos seus pa-
trocinadores, a bancada do agrone-
gócio conseguiu demover resistênci-
as até entre adversários partidários.
Para acabar com essa mediocrida-
de dos ruralistas e evitar que nossas
florestas caiam nas mãos de ines-
crupulosos e do capital estrangeiro,
caberá a presidente Dilma Rousseff
vetar tais palhaçadas desse grupo
de direita e  de  falcatruas, e resga-
tar o equilíbrio da discussão, evitan-
do que percamos o título de maior
reserva ambiental do mundo. Vamos
Vetar Dilma!

Indignação Geral
Aproveitando os feriados, eu gos-

to de fazer caminhadas em todos os
cantos da cidade, conversar com
pessoas de todas as camadas sociais
para ver e sentir os diversos proble-
mas da comunidade e que são tan-
tos, mais tantos mesmos. Entre tan-
tas queixas, estão as ruas esburaca-
das em todos os cantos da cidade.
Até mato cobrindo calçadas e ruas.
Entre tantos buracos, temos a rua
Curitiba, no Jardim Los Angeles, onde
circulam muitos veículos  daquela
populosa região e ambulâncias de
fora que vão em direção à Santa
Casa de Misericórdia. Os ambulan-
ceiros ficam tão preocupados em
desviar dos buracos para que os do-
entes não caiam de suas respectivas
macas, segundo eles afirmam.
Quando os profissionais de Nova Es-
perança encontram com eles, a per-
gunta que fazem é sempre a mes-
ma: “quando  que a prefeitura  vai
arrumar os buracos daquela rua”. A
resposta é lacônica: “não sabemos
nem se vai arrumar!” De todas as
nossas ruas, sem dúvidas a 31 de
março é a mais prejudicada, chega
ao ponto de estar quase intransitá-
vel, devido ao número excessivo de
buracos. Não dá pra saber se o as-
falto é esburacado ou se o buraco
que é asfaltado!

Eterno Instinto Selvagem
Em passagem por São Paulo para

abrilhantar o baile da AmfAr – fun-
dação internacional de apoio à cau-
sa da Aids, a atriz americana Sha-
ron Stone não quis saber de turismo
e foi conhecer São Paulo a noite.
Quero dançar, disse a atriz de 54
anos.  Levaram a fera numa big fes-
ta da revista “Vogue” onde se sentiu
a vontade, ensinando as mulheres
que estavam no local a darem aque-
la famosa cruzada de pernas que
ela fez no filme “Instinto Selvagem”
com Michael Douglas. Todas repeti-
ram com a diva a cena mais sexy do
cinema.  Em determinado momen-
to, Sharon Stone disse que queria
uma companhia masculina para
aquela noite e mirou um modelo da
revista, o Martin Mica, de 27 anos.
Mica recebeu o convite da atriz, não
se fez de rogado e de repente  tinha
a tiracolo uma das mulheres mais
cobiçadas do mundo;

COISAS DO  COTIDIANO
• A Revista Hipertensão (janeiro,

fevereiro, março de 2010 ) da Socie-
dade Brasileira de  Hipertensão
(SBH), afirma em sua  página 9, a
importância da interiorização e do
brilhante trabalho do Programa Saú-
de da Família (PSF) na sociedade
brasileira, reduzindo em muito a hi-
pertensão  e  os  seus efeitos maléfi-
cos, bem como melhorando a quali-
dade de vida de nossa gente. Tal afir-
mação foi citada por mim aos par-
ticipantes de uma das reuniões
do ApSUS realizada recentemente na
FANP. “Indiscutivelmente, o PSF foi
uma das grandes conquistas para a
Saúde Pública Brasileira (Ex - Minis-
tro da Saúde, José Serra – idealiza-
dor do PSF no Brasil). Hoje, todos
acreditam que o  PSF veio para ficar!

• Só  foi soltar a franga como de-
vassa para  certa marca de cerveja e
defender o sexo anal, Sandy reencon-
trou a mídia  e continua em alta. Após
o sucesso global na minissérie “ A Rea-
cionária do Pantanal “, a atriz foi con-
vidada a filmar  uma superprodução
com Antonio Fagundes e Fábio Assun-
ção;

• A pedagoga Luciana de Souza
Ferro, Supervisora Pedagógica da Edu-
cação Infantil do Colégio Regina Mun-
di, em Maringá, e professora de peda-
gogia da FANP é uma profissional de
competência extraordinária e muito
dedicada, conforme atestam seus alu-
nos. Segundo eles, você Luciana é “a
professora” Parabéns Luciana!

• O casal Vinicius/Gislaine (Técni-
ca em Enfermagem do Hospital Muni-
cipal) anunciando a chegada do her-
deiro para dezembro próximo. Altos
preparativos de toda a família para
receber o bebê;

• Obrigado pela visita da “desig-
ner” e projetista de móveis em Foz do
Iguaçu, Lúcia Moura, esposa do amigo
Marco Antonio Moura. Acompanhada
de sua mãe Lindaura, Lúcia veio rever
familiares e matar a saudade de pa-
pear com  tantos amigos que por aqui
deixou. Felicidades Lúcia!;

• O PMDB e PT continuam em guer-
ra pelo comando dos hospitais fede-
rais do Rio de Janeiro. Será que essa
briga toda é para melhorar a Saúde
dos pacientes? Claro que não meu
amigo! É para ter dinheiro nos bolsos à
custa dos coitados dos doentes. O orça-
mento de 2012 para esses hospitais é
de 645 milhões de reais. É muita grana
para ser rateada entre os diretores dos
hospitais e o que sobrar, praticamente
nada, ficará para aplicação para os
doentes.

No frio, as pessoas comem mais
Quando as temperaturas ambien-

tes sofrem uma queda, como está acon-
tecendo agora, o metabolismo do nosso
corpo aumenta para fornecer mais
energia aos diversos órgãos, principal-
mente o pulmão e o coração. Pelo me-
canismo reflexo, o nosso Sistema Ner-
voso é acionado, exigindo que  teremos
que comer mais para fornecer mais
energia ao corpo. Daí se explica por-
que comemos mais no inverno. As pes-
soas que têm tendências a obesidade
devem tomar todos os cuidados para
não engordar mais! A dica é comer
bastante salada antes ou junto com o
prato principal, evitando ingerir gran-
des quantidades de alimentos calóri-
cos e praticar exercícios.

Dica da Ana Maria Braga
A apresentadora  da TV Globo Ana

Maria Braga dá algumas dicas para
eliminar o cheiro ruim dentro da gela-
deira, por exemplo. Ana costuma em-
beber um algodão de baunilha e colo-
cá-la dentro dela. Simples, não? Para
acabar com o cheiro de fritura, ela
coloca vinagre numa vasilha de boca
larga, aberta, perto do fogão com a
fritura. Outro truque nesse caso, é
ferver cascas de laranja em fogo baixo
e deixar ao lado da frigideira. Experi-
mente essas dicas da Ana Maria Bra-
ga e veja se funciona!;

Rumo às compras
Como se costuma dizer, sacoleiros

pobres vão ao Paraguai. Sacoleiros ri-
cos vão a Miami, nos Estados Unidos.
Após pouco mais de oito horas de via-
gem, principalmente quando o dólar
estava mais barato, de olho em produ-
tos de marcas a preços baixos, brasilei-
ros descobriram os Estados Unidos,
principalmente Miami, e voltam com
as  malas cheias de roupas, eletrôni-
cos e cosméticos prontos para revende-
rem no Brasil. Apesar de saber que ofi-
cialmente você tem que pagar imposto
quando traz excesso ou certos produtos
do exterior, o brasileiro não quer nem
saber e vamos comprar e revender no
nosso país. Miami, Orlando ( Disney )
e Nova York fazem parte da rota do
sacoleiro  brasileiro chique, principal-
mente agora que os vistos de saída para
os Estados Unidos estão mais fáceis de
se conseguir. Oficialmente você não
pode trazer mais que 500 dólares. Só
para se ter uma idéia como as coisas
lá são de qualidades e baratas, você
paga um forno microonda médio por
mais ou menos  50 dólares. É interes-
sante você ir  às compras, são mais de
mil lojas das mais diferentes grifes,
com pessoas que lá residem ou que
tenha experiência. Um tênis da Nike,
último modelo,  custa na loja da Nike
cerca de 90 dólares. Perfumes, cos-
méticos como o da MAC, roupas de
marcas  são baratos mesmos. Em 2011,
o Brasil alcançou o quarto lugar de pa-
íses com a maior quantidade de turis-
tas nos EUA. Foram 1,5 milhão de pes-
soas, perdendo somente para o Reino
Unido, Japão e Alemanha. O dólar está
na casa dos 1,9 reais. Faça os cálculos,
veja os preços no Brasil e vá às compras
nos Estados Unidos.

FOTOS: WWW.OIAOPASSARINHO.COM

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

U
m público numeroso
lotou, na noite de
quinta-feira, 26 de

abril as dependências Audi-
tório Benedito Silveira, da
Associação Comercial e Em-
presarial de Nova Esperan-
ça (Acine) para prestigiar
uma seqüência de eventos
comemorativos aos 53 anos
da entidade, cuja história se
confunde com a da emanci-
pação política do município,
que completará em 14 de
dezembro próximo seus 60
anos. O evento comemora-
tivo envolve a Acine Mulher
e Acine Jovem

Durante o cerimonial, bri-
lhantemente conduzido por
Mauro Cerezuela, aconteceu
o lançamento de um selo es-
pecial, em parceria com os
Correios para marcar o nome
da entidade definitivamen-
te na vida dos novaesperan-
censes. Convidado a fazer o
uso da palavra na tribuna, o
Gerente  dos Correios, Ma-
noel Cardoso da Silva con-
tou a todos um breve relato
sobre  o surgimento do selo
postal no Brasil e a sua im-
portância no decorrer da his-
tória. “O primeiro selo pos-
tal foi o Penny Black, (one
penny black), surgido na In-
glaterra em 6 de Maio de
1840. A idéia foi de Sir Ro-
wland Hill, membro do Par-
lamento do Reino Unido,
para que fosse o remetente
a pagar a tarifa, pois antes
da criação do selo, o desti-
natário é que a pagava, cri-
ando um enorme número de
devoluções.

No dia 1° de agosto de
1843, foi emitido, portanto,
o 3° selo do mundo, o brasi-
leiro (Olho de Boi) numa

No dia 26 de maio
acontecerá a
Cerimônia de
Posse da nova

diretoria da Acine,
às 20 horas na
Rosa de Ouro

Eventos

série de três valores: 30
réis, com tiragem de
856.617 exemplares; 60
réis, com tiragem de
1.335.865 exemplares; e 90
réis, com apenas 341.125
exemplares”, finalizou o
Gerente dos Correios de
Nova Esperança.

A Associa-
ção Comercial
e Industrial de
Nova Espe-
rança, entida-
de civil sem
fins lucrati-
vos, teve seu
marco inicial
em 31 de maio
de 1959, na
sala do Plená-
rio da Câmara Municipal de
Nova Esperança, onde reu-
niram-se em Assembleia
Geral, com o objetivo de
fundar a Associação Co-
mercial e Industrial de
Nova Esperança, que teve
como 1º Presidente o se-
nhor Joaquim Costa Mon-
teiro, seu Vice-Presidente:
Benedito Silveira e sua di-
retoria. Atuava em Sede alu-

gada, até que no ano de 1994
a diretoria resolveu adminis-
trar grupos de consórcio que
geravam receita ao caixa da
entidade, nesse mesmo ano
a Associação recebeu como
doação da Prefeitura Munici-
pal um terreno com 580 me-
tros/2, e ali foi cultivado um

sonho, até que
em 12 de julho
de 1996, foi
então inaugu-
rada sua Sede
própria na Rua
Vereador José
Felipe Elias,
635.

AÇÕES
B a s t a n t e

emocionado, o Presidente da
Acine, empresário Jean Flá-
vio Zanchetti destacou os
parceiros e as ações desen-
volvidas pela entidade em
prol do desenvolvimento da
cidade e região. A Acine mui-
to tem contribuído para o
progresso de Nova Esperan-
ça. Estes 53 anos de história
fazem com que a Associação
Comercial e Empresarial seja
um organismo forte e repre-
sentativo. Como represen-
tante da Cacinor, tenho leva-
do o nome do município
para todos os cantos do es-
tado”, discursou Zanchetti.
Na ocasião fez, juntamente
com a Presidente da Acine
Mulher, o lançamento do li-
vro do livro que traz em suas
páginas informações sobre a
estrutura da Acine, seus ser-
viços e produtos, com desta-
que para o Estatuto Social,
Código de Ética e Código de
Defesa do Consumidor.

Ao fazer uso da palavra, a
prefeita do município, Maly
Benatti parabenizou a todo o
quadro associativo e lembrou
do tio já falecido, sr. Benedi-
to Silveira, que por muitos
anos presidiu a entidade.
“Ainda criança, eu me lembro
das reuniões que meu tio fa-
zia pensando no desenvolvi-
mento da Acine, o que se
desdobra em progresso para
o município”, lembrou a pre-
feita.

UMA HISTÓRIA DE
PERSEVERANÇA
Por sua vez, a vice-presi-

dente da Câmara, vereado-
ra Maria das Graças aprovei-
tou o ensejo para felicitar a
todos os presentes pela data
comemorativa e contou a
história de sucesso do em-
presário Soichiro Honda.
“Foram inúmeras derrotas
em sua vida. O Japão pós-
guerra estava caótico e um
dos piores problemas era o
transporte. Com o raciona-
mento de combustível e
trens lotados, Honda pensa
pela primeira vez nas moto-
cicletas !  Comprou então
um lote de motores usados
para geradores, e com sua
capacidade criativa, os
adaptou em bicicletas, e
logo estava vendendo os
primeiros ciclomotores !O
primeiro lote de 500 moto-
res  arrematados foram ven-
didos rapidamente, e Hon-
da começou a projetar seu
próprio motor. Era um mo-
tor de 50 cc com potência
de 0,5 cavalo.  O sucesso de
vendas foi tanto , que em
setembro de 1948, era fun-
dada a Honda Motor Com-
pany . Por este exemplo não
podemos desistir dos nossos
sonhos”, finalizou a verea-
dora.

Também houve durante o
evento a assinatura do con-
vênio entre a Cooperativa de
Crédito Sicredi União e a
Acine, em contrato que pre-
vê o repasse para a entida-
de neste ano o montante de
R$ 25 mil. O valor será re-
vertido em apoio cultural
nas ações promovidas pela
entidade.

Ao término, todos os pre-
sentes se dirigiram até o hall
de entrada onde participa-
ram do descerramento da
placa de reinauguração da
entidade bem como a inau-
guração da nova galeria
dos Presidentes, que diri-
giram a Associação duran-
te estes 53 de História. Ao
término foi servido um de-
licioso coquetel a todos os
convidados.
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DER vai investir R$ 461 milhões
em rodovias do Norte e Noroeste

A
s rodovias sob res-
ponsabilidade do Es-
tado, no Norte e No-

roeste do Paraná, recebe-
rão R$ 461 milhões, para
melhorar a trafegabilidade.
Somados aos recursos que
serão aplicados nas estra-
das das outras regiões, o
investimento total será de
R$ 840 milhões, pelo Pro-
grama Estadual de Recu-
peração e Conservação de
Estradas Pavimentadas
(Perc). Os parâmetros de
fiscalização das obras de
restauração e conservação
foram discutidos com téc-
nicos do Departamento de
Estradas e Rodagem (DER),
nesta quinta-feira (03), em
Londrina. Na semana pas-
sada, a diretoria do DER
promoveu um encontro
em Cascavel, com os téc-
nicos do Oeste e Sudoes-
te, depois de ter realizado
reunião semelhante em
Curitiba.

Os encontros permitem

padronizar procedimentos
e aprimorar o gerencia-
mento dos contratos e das
obras. São estabelecidas as
linha de ação, especial-
mente na manutenção da
qualidade dos serviços
que serão feitos em toda a
malha rodoviária estadual.
"Com as obras do Perc, o
Paraná vai restabelecer a
mobilidade em suas estra-
das, consolidando a che-
gada de novos investimen-
tos nos setores agrícola e
industrial que já somam
R$ 16 bilhões nos últimos

14 meses", destacou o se-
cretário da Infraestrutura
e Logística, José Richa Fi-
lho. O plano de trabalho
apresentando em Londri-
na, segundo o diretor de
Operações do DER, Paulo
Melani, aumenta a presen-
ça do poder público na fis-
calização dos serviços. "A
otimização das rodovias
estaduais, com menor im-
pacto ambiental, garantirá
ao Departamento de Estra-
das de Rodagem operacio-
nalizar de forma mais eco-
nômica e segura o trânsito

rodoviário no Estado, com
maior conforto para os
usuários", acrescentou
Melani.

LICITAÇÃO - O progra-
ma está em fase de licita-
ção pelo DER e foi dividi-
do em três partes. Serão
realizadas obras de con-
servação em 7.950 quilô-
metros, dentro do subpro-
grama COP (Conservação
do Pavimento). O subpro-
grama de Conservação e
recuperação descontínua
com melhoria do estado
do pavimento (Cremep),
agirá em 2.012 quilôme-
tros. Outro subprograma
fará a Conservação da fai-
xa de domínio. No progra-
ma COP, serão investidos
R$ 250 milhões; no Cre-
mep, R$ 410 milhões; e na
Conservação da faixa de
domínio, R$ 139 milhões.
No Oeste e Sudoeste do
Paraná, o investimento
será de R$ 188 milhões.
Odiario.com

Região Noroeste ganha escola para
formação de policiais e bombeiros

Parte dos novos policiais
militares que vão atuar na
região Noroeste do Estado
vai se preparar para atender
a população na Escola de
Formação, Aperfeiçoamento
e Especialização de Praças
(Esfaep II), em Maringá. A
nova unidade, que integra a
Academia Policial Militar do
Guatupê (APMG), começa a
receber os alunos até o pró-
ximo dia 21 de maio para o
início das aulas.

Em maio, o Governo do
Estado oficializa o ingresso
de quase 2,5 mil soldados na
Polícia Militar, aprovados
em concurso. A nova unida-
de tem capacidade para for-
mar 240 policiais e bombei-
ros militares. O prédio, onde
funcionou uma escola esta-
dual, foi preparado para for-
mar soldados e tem salas de
aula, auditório, alojamentos
e salas para defesa pessoal
e condicionamento físico,
entre outras estruturas para
garantir o treinamento dos
novos policiais.

Acordo entre o poder pú-
blico municipal e o Gover-
no do Estado, feito recente-
mente, liberou cerca de R$
2 milhões do Funrebom para
que o município fizesse as

obras da escola. “Trata-se de
um braço da Academia do
Guatupê que facilita a for-
mação e o aperfeiçoamento
de policiais em suas regiões
de origem”, explicou o co-
mandante-geral da Polícia
Militar, coronel Roberson
Luiz Bondaruk.

De acorco com Bondaruk,
que visitou a Associação
Comercial de Maringá, nes-
ta quarta-feira (02/05), an-
tes a formação feita no in-
terior, se dava apenas nos
batalhões da Polícia Militar.
“Agora a situação será dife-
rente”, destacou. Para o pre-
feito Silvio Barros, a escola
de formação de policiais vai
trazer mais segurança para

a região.
Apesar de já estar em con-

dições de receber os alunos
neste mês, em junho, outras
instalações serão concluídas
na Esfaep II. O prédio deve
ser inaugurado oficialmente
no fim de julho, com estan-
de de tiro, torre de treina-
mento para salvamento em
altura e pista de combate a
incêndios.

A Esfaep II foi criada por
decreto em dezembro de
2010. A Secretaria de Esta-
do da Educação cedeu à Se-
cretaria de Segurança Públi-
ca as instalações da Escola
Maria Balani Planas, que es-
tava desativada. A unidade
fica na Rua Professor Geam-

pero Monacci, 438, Jardim
Novo Horizonte.

Também participaram da
explanação sobre a nova
escola de formação de poli-
ciais e bombeiros o diretor
de Ensino e Pesquisa da PM,
coronel Nilson Carlos Rosa,
o comandante regional co-
ronel Paulo Sérgio Carstens,
o comandante do 4.º Bata-
lhão, tenente-coronel Antô-
nio Roberto dos Anjos Padi-
lha, e o comandante do 5.º
Grupamento do Corpo de
Bombeiros, tenente-coronel,
Claudio Luiz Zanlucas.

“A prioridade da preven-
ção é a remoção da substân-
cia cancerígena do proces-
so das atividades exercidas
pelos trabalhadores. En-
quanto isso não acontece, as
recomendações alternativas
são: evitar a exposição e gra-
dualmente eliminar o uso
desses agentes, restringir o
contato com cancerígenos a
determinadas atividades,
com a adoção de níveis mí-
nimos de exposição, associ-
ado ao monitoramento am-
biental cuidadoso, além da
redução da jornada de tra-
balho diário”, completa Ubi-
rani. Portal da Saúde. AEno-
ticias

Governador veta ExpoLondrina
como feira oficial do Paraná

O governador Beto Ri-
cha (PSDB) vetou o proje-
to de lei criado pelo depu-
tado Hermas Brandão Ju-
nior (PSDB) que dava à
Exposição Agropecuária
de Londrina (ExpoLondri-
na) o status de Feira Agro-
pecuária Oficial do Esta-
do do Paraná. O veto, as-
sinado no dia 25 de abril,
ainda depende da aprova-
ção dos deputados esta-
duais, que podem ou não
acatar a decisão de Richa.

"Em que pese a impor-
tância da ExpoLondrina,
não podemos nos olvidar
de que o Estado do Para-
ná possui outras feiras
agropecuárias tão impor-
tantes quanto aquela, e,
desta forma, pode parecer
que a medida em que se
elege uma única feira
como oficial do estado, to-
dos os esforços serão ca-
nalizados para esta única
feira", justificou Beto Ri-
cha, em trecho do docu-
mento enviado à Assem-
bleia.

O governador ressaltou,
no mesmo texto, a impor-
tância das outras feiras
agropecuárias para o es-
tado. "Com o intuito de
preservar as demais feiras
do Estado do Paraná, en-
tendemos que o Projeto de
Lei ora em análise é con-
trário ao interesse públi-
co", disse no documento.

Para o presidente da
Sociedade Rural de Umu-
arama, Juninho Perez, a
decisão valoriza as outras
feiras agropecuárias do
Paraná. “O governador
acertou, o veto foi muito
válido. A ExpoLondrina
não pode ser a feira ofici-
al do estado, porque todas
são importantes. Cada ci-
dade tem seu valor e sua
contribuição para o Para-
ná. A decisão foi muito
sensata”, afirma.

A reportagem procurou
a presidente da Socieda-
de Rural de Maringá
(SRM), Maria Iraclézia de
Araújo, mas, por assesso-

ria, ela informou que vai
se manifestar sobre o as-
sunto durante a tarde des-
ta quinta-feira (3).

Presidente da
Sociedade Rural
do Paraná lamenta
O presidente da Socie-

dade Rural do Paraná,
Gustavo Andrade e Lopes,
lamentou o veto do gover-
nador.

Segundo ele, toda a po-
lêmica criada com a pro-
posta foi desnecessária.
“Outras feiras, principal-
mente de Maringá, se sen-
tiram prejudicadas, mas
não sei em quê. O título não
influenciaria negativamen-
te em absolutamente em
nada. Não são feiras que
acontecem na mesma
data, por isso não compe-
tem. O governador viu o
lado positivo, mas foi força-
do a voltar atrás de um po-
sicionamento para não cri-
ar mais conflito”, disse.

Polêmica
No mês passado, o pro-

jeto de lei gerou uma onda
de protestos em Maringá -
vereadores chegaram a
aprovar uma moção de
repúdio contra os deputa-
dos que foram favoráveis
ao projeto e entidades da
cidade; a Sociedade Rural
de Maringá (SRM) e o Cen-
tro Universitário de Marin-
gá (Cesumar)também se
mostraram descontentes e
cancelaram participação
na exposição londrinense,
como forma de repúdio.

“A medida que se elege
uma única feira, significa
que todos os esforços serão
canalizados para esta úni-
ca feira”, comentou, à
época, a presidente da
SRM, Maria Iraclézia de
Araújo. Os presidentes de
Sociedades Rurais de pelo
menos 12 municípios do
estado também manifesta-
ram, publicamente, insa-
tisfação com relação ao
projeto de lei. Gazeta Ma-
ringá

Levantamento realiza-
do pelo INCA apontou 19
tipos de tumores malig-
nos que podem ter rela-
ção com as profissões.
Entre eles, o câncer de
pele, laringe, fígado, leu-
cemias, câncer de mama
e pulmão.

Levantamento do Insti-
tuto Nacional de Câncer
José Alencar Gomes da Sil-
va (INCA) revela que, pelo
menos, 19 tipos de tumo-
res malignos, entre eles os
de pulmão, pele, fígado,
laringe, bexiga e leucemi-
as podem estar relaciona-
dos à atividade profissio-
nal e ao ambiente de tra-
balho do paciente. O dado
consta da publicação “Di-
retrizes para a Vigilância
do Câncer Relacionado ao
Trabalho”, lançada pelo
instituto, nesta segunda-
feira, dia 30. De acordo
com as estatísticas, o Bra-
sil registrará este ano 20
mil novos casos de câncer
relacionados à ocupação
dos pacientes. A publica-

Câncer pode ter relação
com ambiente de trabalho

ção está disponível no site
do INCA pelo endereço
www.inca.gov.br.

O levantamento, que
reuniu as últimas pesqui-
sas mundiais sobre câncer
relacionado ao trabalho,
revela desde as substân-
cias mais comuns associ-
adas ao desenvolvimento
de tumores malignos,
como o amianto (ou asbes-
to) - classificadas pela
Organização Mundial da
Saúde (OMS) como can-
cerígenas - até produtos
aparentemente inofensi-
vos, como poeiras de ma-
deira e de couro, além de
medicamentos, como os
antineoplásicos, por
exemplo.

Trabalhadores de pro-
fissões como as de cabe-
leireiro, piloto de avião,
comissário de bordo, far-
macêutico, químico e en-
fermeiros são mais pro-
pensos ao desenvolvimen-
to desses tumores, justa-
mente pela a estas subs-
tâncias. Portal da Saúde

A poupança por um fio
 A presidente Dilma Rous-

seff deve anunciar hoje mu-
danças nas regras da pou-
pança, que, na prática, de-
verá ter sua rentabilidade re-
duzida. Segundo o governo,
a remuneração da aplicação
mais popular do país é uma
das principais barreiras para
uma queda mais acentuada
nas taxas de juros.

A ideia do governo é abrir
espaço para que o juro real
(descontada a inflação) da
economia possa recuar para
2% ao ano no médio prazo.
Atualmente, com a taxa bá-
sica (Selic) em 9% ao ano, o
juro real é de aproximada-
mente 3,3%. Entre as possi-
bilidades em discussão está

tributar o investimento –
hoje isento de Imposto de
Renda (IR) – ou atrelar a sua
remuneração à Selic.

Determinado por lei, o
rendimento mínimo da pou-
pança equivale à variação da
TR (Taxa Referencial) mais
6,17% ao ano. Mas, com a
queda da taxa básica deter-
minada pelo Banco Central,
a caderneta ficará cada vez
mais atraente em relação a
outras aplicações, como fun-
do de investimento de ren-
da fixa, que pagam Imposto
de Renda e taxa administra-
tiva. Na avaliação do gover-
no, essa vantagem provoca-
ria fuga de recursos dos fun-
dos em direção à poupança

e criaria desequilíbrios no
mercado, com problemas
para os bancos e dificulda-
des também para o próprio
governo financiar suas con-
tas. Os fundos estão entre os
principais compradores de
títulos da dívida do gover-
no.

ALTERNATIVAS
Pelo menos duas altera-

ções estão sendo estudadas
pelo governo, segundo in-
formações que circularam
ontem no mercado. A esco-
lha mais provável é a que
prevê um redutor de 20%
sobre a taxa básica de juros.
O aplicador receberia o equi-
valente a 80% da Selic mais
a TR, mas continuaria isen-

to de Imposto de Renda
(IR).

O segundo projeto prevê
o fim dos juros fixos e tam-
bém da TR. A remuneração
da caderneta passaria a ser
distribuída em “faixas”, que
seriam aplicadas conforme o
patamar da Selic – haveria
um piso de 0,23% ao mês
até o teto de 0,63% ao mês.
Gazeta Maringá

DIVULGAÇÃO

AENOTICIAS

GAZETA MARINGÁ
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Escolha de Miss, Miss Teenager e Mister Model
2012 dão início às festividades em Alto Paraná

No Concurso Miss Teenager o resultado foi: 1ª Princesa - Érica
Valéria Alves Braga; Miss teenanger – Patrícia Vieira Guimarães;

2ª Princesa – Tayná da Silva Belafonte Ribeiro e a Miss
teenanger Alto Paraná 2011 – Iara Camargo Guimarães

Jessé Mulatti Pirotta – Mister Alto Paraná 2011 junto aos
recém eleitos: 3º Lugar – Leandro Ferreira da Silva; Mister Alto

Paraná 2012 – Caique Pereira da Silva e
2º  Lugar – Wilson José de Lima Junior

Assistida pelos mestres de cerimônias - Patrícia Nunes Correia (Reina
Mundial de Ecoturismo) e Adriano Riato, a diretora do Concurso Miss Alto

Paraná, Danuta Golemba, agradeceu: “toda a equipe todos que
trabalharam, os parceiros, patrocinadores, que também
contribuíram para que o evento fosse um belo cristal”

Cantor Alliandro acompanhado
da filha Laura fez belíssimas

apresentações com som
acústico do seu CD/ DVD

Wall Barrionuevo – diretor executivo
da BMW Eventos e do Concurso
Miss Paraná oficial, destacou a
importância e grandiosidade do

concurso Miss Alto Paraná

No Concurso Miss o resultado foi: 2ª Princesa 2012 – Sabrina Satim Karas; Miss
Alto Paraná 2012 – Paloma Vasconcelos da Silva; 1ª Princesa 2012 – Bruna da

Silva Belafonte Ribeiro e a Miss Alto Paraná 2011 – Karina Vasconcelos da SilvaCandidatos a Mister

Sofisticação e requinte desfilaram juntos na passarela
das candidatas a Miss Alto Paraná 2012 Candidatas a Miss Teenager

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

E
m mais um grande
evento que eviden-
ciou a beleza altopa-

ranaense, a 18ª edição do
Concurso Miss Alto Para-
ná; a 6ª edição do Concur-
so Miss Teenager e a 5ª
edição do Concurso Mis-
ter Model, realizado na
noite de segunda-feira, 30
de abril no Ponto Alto
Eventos mostrou mais
uma vez a eficiência de
toda a equipe organizado-
ra que por vários meses
trabalhou para a realização
do evento, fazendo aconte-
cer um dos melhores con-
cursos de beleza do noro-
este do Paraná, tendo
como mestres de cerimô-
nias – Adriano Riato e Pa-
trícia Nunes Correia (Rei-
na Mundial de Ecoturis-
mo). Nos bastidores de
toda organização estavam
Ernesto José Levandoski e
Antônio Marcos. Abri-
lhantando ainda mais o
Concurso, o cantor Allian-
dro, fez belíssimas apre-
sentações com som acús-
tico de parte das músicas
do seu CD/ DVD.

A responsabilidade de
escolher as candidatas e
candidatos mais prepara-
dos para representar o mu-
nicípio nos concursos es-
taduais em cada categoria,
coube a: José Antônio Cos-
ta – diretor do Jornal No-
roeste; Edmara Satin - Zai-
la Acessórios de Parana-
vaí; Gobbi Junior - Músi-
co e Baterista, com apre-
sentações em Orlando e
Miami; Raysa Formnicolli
- Miss Top Brasil 2011;
Eduardo San José - Mister

FOTOS: ICONE HD

Paranavai 2011; Isabella
Cazon Torres - Miss Tee-
nager Universo 2011; La-
rissa Aline José - Coorde-
nadora de Concurso de Be-
leza de Goioere e Juranda;
Loraine Torres Barrionue-
vo - Assessoria Artística
da BMW Eventos e Dirceu
D´Lázari - Sócio Proprie-
tário e Designer de moda
da Vitral Noivas. Já a mesa
apuradora de votos ficou
sob a responsabilidade de
Willyan Favoreto - Funci-
onário público e Elaine

Torres Barrionuevo – Di-
retora administrativa da
BMW Eventos.

O prefeito de Alto Para-
ná, abriu com o Concurso
de Miss, Miss Teenanger e
Mister Model oficialmen-
te as festividades de 58
anos de emancipação po-
lítica do município.

A diretora do Concur-
so Miss Alto Paraná, Da-
nuta Golemba, acredita
que o evento tem a cada
ano se tornado um mar-
co no município onde a

comunidade aguarda com
expectativa a oportunida-
de de contemplar um
show de cultura, graciosi-
dade, inteligência, desen-
voltura e beleza. “Agrade-
ço toda a equipe, os que
trabalharam comigo des-
de o começo e a todos que
trabalham nesta noite es-
pecial, os parceiros, pa-
trocinadores, que tam-
bém contribuíram para
que o evento fosse um
belo cristal. A cada pes-
soa que prestigiou o

evento e contribuiu para
que o sucesso não ficas-
se apenas restrito a esse
local, mas seja agora le-
vado através da renda ar-
recadada às entidades as-
sistenciais”, lembrou Da-
nuta Golemba.

Cada um dos jurados re-
cebeu como brinde uma
caixa artesanal em madei-
ra produzida pela “Deco-
rato”, pintada a mão e de-
corada pelo diretor de Cul-
tura do município, Ernes-
to José Levandoski, con-

tendo pão de mel e choco-
lates, além de um prato de-
corativo com o tema: “Cu-
pim Noroeste” – prato tí-
pico de Alto Paraná; CD/
DVD Alliandro e canetas
da Central Farma de Nova
Esperança.

O ápice do evento foi o
momento da divulgação
do resultado do concurso
com o voto dos jurados
foram os vencedores da
noite: Miss Alto Paraná
2012 – Paloma Vasconce-
los da Silva; Miss Teena-
ger Alto Paraná 2012 – Pa-
trícia Vieira Guimarães e
Mister Model Alto Paraná
2012 – Caique Pereira da
Silva

A organização do even-
to agradece a Administra-
ção Municipal ao comércio
local pelo apoio e compro-
misso com a organização
do Concurso Municipal.

A Miss Alto Paraná 2012
Paloma Vasconcelos

da Silva

FOTOS
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COOPERATIVISMO

Inaugurações mostram a força do Sicoob
Paranavaí,
Rondon e Loanda
ganharam as
novas agências.
Uma forma de
marcar o Ano
Internacional das
Cooperativas –
chancelado pela
ONU – além dos
10 anos do
Sicoob Paraná

O presidente do Sicoob Noroeste, Hélio Nakata-
ni, fez referência ao potencial das localidades que
receberam suas agências. Ele afirmou que a coo-
perativa chega para ser parceria da comunidade
para ajudar no desenvolvimento econômico e soci-
al.

No Jardim Ipê, lembrou o rápido crescimento a
partir da década de 1980, se tornando atualmente
uma das áreas mais valorizadas da cidade. O pre-
sidente homenageou todos os pioneiros do bairro.

Em Rondon Nakatani falou da pujança da ci-
dade, uma das maiores arrecadadoras de ICMS
da região. É também desenvolvida no associativis-
mo. Rondon é referência em cooperativas de pro-
dução.

Loanda, por sua vez, se consolidou com o polo
metalomecânico, fato que mereceu registro por par-
te de Nakatani. Ele reiterou que o Sicoob não é con-
corrente de outras cooperativas de crédito e nem
dos bancos. Quer apenas ser uma alternativa ao
mercado financeiro convencional.

A
ção inédita no siste-
ma, o Sicoob inaugu-
rou três agências em

um único dia na região. Pa-
ranavaí abriu o seu tercei-
ro posto de atendimento,
além das cidades de Ron-
don e Loanda, que inaugu-
raram amplas instalações.
Aberturas marcaram os
dez anos do Sicoob no Pa-
raná e o Ano Internacional
das Cooperativas, confor-
me proposição da ONU –
Organização das Nações
Unidas.

As inaugurações foram
marcadas por declarações
de autoridades e lideran-
ças, que falaram da impor-
tância das novas agências
para o Sicoob – o maior
sistema de cooperativa de
crédito do Brasil.

O presidente do Sicoob
Central Paraná, Jefferson
Nogarolli, destacou que o
cooperativismo é a face
humana do capital. Ainda
destacou o arrojo e o pio-
neirismo do Sicoob Noro-

Hélio Nakatani ao cumprimentar Ailton Valotto (prefeito de Rondon), observados
pelo deputado estadual Jonas Guimarães

Presidente Hélio Nakatani destaca
virtudes de cada comunidade

Hélio Nakatani ao discursar por conta da inauguração no
Jardim Ipê em Paranavaí

dramini; de Loanda – Luiz
Leão; e o representante da
Câmara de Paranavaí na
inauguração do Ipê, Antô-
nio Carlos Utrilla Garcia.

As inaugurações foram
marcadas ainda pelas pre-
senças dos deputados es-
taduais Jonas Guimarães
(em Rondon) e Antônio
Teruo Kato, que compare-
ceu aos três eventos. Eles
falaram do desenvolvi-
mento e lembraram que a
Assembleia Legislativa
está criando um espaço
diferenciado de incentivo
ao cooperativismo.

Presidentes de associa-
ções comerciais igualmen-
te prestigiaram as inaugu-
rações: Guto Costa em Pa-
ranavaí; Marcos Artur Ra-
mos, em Loanda; João Iva-
ir da Silva, em Rondon. O
fomento econômico é o
destaque deles, a exemplo
do que fez o líder comer-
cial do Jardim Ipê de Para-
navaí, José Nardoni, coor-
denador do Conselho Fis-
cal do Sicoob Noroeste.

O Sicoob Noroeste che-
ga a seis agências, sendo
três em Paranavaí, uma em
Rondon, uma em Loanda
e a já destacada de Nova
Esperança, que vem apre-
sentando resultados sur-
preendentes em apenas
seis meses de trabalho.
Assessoria de ImprensaMuita gente prestigiou a inauguração em Rondon No Jardim Ipê a integração da comunidade foi o destaque

O presidente da Central, Jefferson Nogaroli; o diretor executivo da central,
Marino delgado; e o presidente do Sicoob Noroeste,

Hélio Nakatani durante inauguração
O deputado estadual Teruo Kato prestigiou as três

inaugurações. Na foto, o discurso em Rondon

este, que inova com inau-
gurações simultâneas, con-
tribuindo para que o sis-
tema atinja 100 agências
em 2012.

Os prefeitos de Parana-
vaí - Rogério Lorenzetti; de
Rondon - Ailton Valloto; e
de Loanda - Álvaro de Frei-
tas Netto, destacaram a im-

portância dos empreendi-
mentos para as cidades.
Também lembraram que a
chegada de uma cooperati-
va como o Sicoob revela o

crescimento econômico e
social dos municípios.

Iguais opiniões têm o
presidente da Câmara de
Rondon – José Laerte Ven-

Sicoob LoandaSicoob Jardim Ipê – ParanavaíSicoob Rondon

O prefeito de Loanda, Álvaro de
Freitas Netto, ao discursar na

inauguração da agência local
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A
 Prefeitura Municipal
de Nova Esperança re-
alizou no dia 01 de

maio a 28º edição do Tor-
neio dos trabalhadores, que
tradicionalmente conta com
a presença   dos times vár-
zeanos de nossa cidade tais
como: VIGILANTES, SAN-
TA TEREZINHA, IVAITIN-
GA, AMÉRICA, SÃO PAU-
LINHO, SELARIA MONA-
LIZA (VILA GARÇA), CAPE-
LINHA e BARÃO DE LUCE-
NA que disputaram em três
categorias: Terceirinho, As-
pirantes e Titular.  O torneio
que teve seu início às 8h da

Torneio dos Trabalhadores termina
sem campeão na categoria Titular

inicio as finais do torneio
e a definição das equipes
campeãs. Recebendo das
mãos da Prefeita Maly Be-
natti e do Vice-Prefeito
Junior Moser a equipe do
América foi à grande cam-
peã na categoria Terceiri-
nho tendo Vigilantes como
vice-campeão. Já na cate-
goria Aspirante o time dos
Vigilantes ergueu a taça de
campeão e a equipe da Se-
laria Monaliza ficou como
vice-campeão. Na catego-
ria Titular infelizmente não
teve campeão devido uma
briga ocorrida no inicio do
1º tempo, com isso a par-
tida foi encerrada pelos ár-
bitros. Assessoria de Im-
prensa

Nova Esperança
realiza o 28º
Torneio dos
Trabalhadores

manhã com a presença da
Assessoria de Imprensa,
componentes da equipe da
divisão de esporte da prefei-
tura e demais autoridades do

município, representadas
pelo Vereador e Profº Clau-
dio Antonio de Brito que deu
inicio as festividades do 1º
de maio. Aproximadamente

2.000 pessoas prestigiaram
o evento, presentes ao Es-
tádio Municipal FRANCIS-
CO ZELLERHOFF FILHO
participaram do festival de

prêmios incluindo 25 bici-
cletas, 02 televisores e 03
prêmios surpresa sortea-
dos durante o Torneio. A
partir das 17h30min teve

FOTOS: NILSON ROBERTO DA SILVA

O Jornal
Noroeste
sorteou
uma
bicicleta
entre os
participantes
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Nesse final de semana,

os atiradores do Tiro de

Guerra de Nova Espe-

rança, passarão nas resi-

dências para coleta de

dados das famílias para

a elaboração do Plano

Plano local de habitação de interesse social
Local de Habitação de

Interesse Social. Os ati-

radores, sob responsabi-

lidade do 2º Ten. Ivo Iri-

neu Nicolaio e equipe do

CRAS Esperança, coleta-

rão as informações a par-

tir das 14:00 hs no Sába-

do e a partir das 09:00 hs

no Domingo. Pedimos a

atenção e a colaboração

de toda a população com

o trabalho que será rea-

lizado.



Silvana e
Renato

Kennedy
Doutora Pé

Paranavaí
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Durante o decorrer do Torneio do Trabalhador, na terça-feira,
1º de maio, Maly Benatti ganhou da neta Mariah uma

camisa do Flamengo, time do coração da prefeita

JANTAR DE 17º ANIVERSÁRIO
DO JORNAL NOROESTE

EMPRESAS E PERSONALIDADES CONFIRMAM PRESENÇA
Empresas e personalidades de Nova Esperança e região confir-

mando presença no Jantar de 17º aniversário do Jornal Noroeste. O
evento, que a cada ano se supera em requinte e qualidade, conta
com as seguintes parcerias: Amazon Eventos, Buffet Rosa de Ouro,
Supermercado Popular, Raphael Guimarães Fotografias, Rica’s De-
corações e Flor e Art.

Elidamar
Batista Câmara
Gerente Geral
do Banco do
Brasil de Nova
Esperança

Nova
Fórmula –
Farmácia de
Manipulação

CADERNO 2

 OSVALDO VIDUAL


