
Edição Regional | www.jornalnoroeste.com
Sexta-feira, 21 de junho de 2013 Edição 712 - ANO 18

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

JORNAL NOROESTE18
 A

n
os

Deputado Estadual Evandro Junior

18º Jantar de Aniversário do 
Jornal Noroeste

Autoridades Estaduais confirmando presença
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Richa reforça apoio aos municípios e 
recebe o Jornal Noroeste em Curitiba

O governandor Beto 
Richa fez questão de aten-
der os diretores do Jornal 
Noroeste, na ocasião para-
benizou o jornal pelos 18 
anos de existência. “Nes-
ta data de comemoração 
de 18 anos, a maioridade 
do Jornal Noroeste, quero 
manifestar minhas congra-
tulações por mais um ano 
de existência deste impor-
tante veículo de comunica-
ção que tem contribuido de 
forma decisiva e intensa no 
fortalecimento da nossa de-
mocracia, trazendo a todos 
a boa informação, a infor-
mação de qualidade e hoje 
tem nos seus quadros pro-
fissionais muito competen-
tes e tem defendido os in-
teresses principalmente dos 
municípios que compõem 
a região noroeste do Esta-
do do Paraná. O Noroeste 
é hoje um dos principais 
jornais de nosso Estado, e 
portanto em nome de todos 
os paranaenses quero cum-
primentar os seus diretores, 

funcionários, colaboradores 
pela importância do jornal 
para o Estado do Paraná. Pa-
rabéns e vida longa ao Jornal 
Noroeste”, finalizou o gover-
nador Beto Richa.

Além do governador 
Beto Richa, os deputados 
estaduais Teruo Kato, Enio 
Verri e Evandro Junior en-
fatizaram a importância do 
Jornal Noroeste, além do Se-
cretário do Trabalho e Em-
prego – deputado Romanelli 
e o Procurador Geral do Mi-
nistério Público do Paraná, 
dr. Gilberto Giacoia parabe-
nizaram o Jornal Noroeste 
pelos 18 anos de existência.

PÁG. 12

Osvaldo Vidual

Governador Beto Richa, no Palácio Iguaçu, no momento em que recebia dos dire-
tores do Jornal Noroeste Alex Fernandes França e José Antônio Costa um exem-

plar e o convite para participar das comemorações dos 18 anos do Noroeste

Inajá recebe 
recursos do Plano 

de Apoio ao 
Desenvolvimento 

dos Municípios
PÁG. 10 

Programa Paraná Seguro entrega viatura 0km para PM
PÁG. 12

PÁG. 12

Escola Vania de Atalaia realiza com sucesso 
mais uma edição da Festa Cultural

PÁG. 14 
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o conceito de Maquiagem em nos-
sa cidade! Parabéns Carol!
Localização: Rua Gov. Manoel Ri-
bas, 357 - Nova Esperança/PR
Contato: (44) 8819-3510

Apagou as veli-
nhas no último 17 
de junho, a bela 
Camila!! Camila 
foi presenteada 
com uma grande 
festa surpresa! 
Parabéns Camila! 

Receba nosso abraço!

Completou idade 
nova na última 
Terça-feira, 18 de 
junho, Ana Lúcia 
Solci Fioroto! Pa-
rabéns! Felicidades para você Ana!

Quem apagou as velinhas no ul-
timo dia 19 de 
junho, foi Lean-
dro Cardoso 
Leal! Parabéns 
Leandro! Rece-
ba o abraço dos 
seus familiares e amigos!

Apagará as velinhas amanhã, 
sábado, o que-
rido José Carlos 
Cunha! Famoso 
em nossa cidade 
por tornar os jar-
dins mais bonitos 
e as piscinas mais 

limpas!Parabéns Zé! Deus o aben-
çoe muito!

da atriz Klara Castanho, a Pau-
linha, na novela Amor a vida, da 
Rede Globo ), é uma doença autoi-
mune ocasionada por um desequi-
líbrio do sistema responsável por 
garantir um bom funcionamento 
do organismo, que passa a produzir 
anticorpos que atacam as proteínas 
presentes no núcleo das células, er-
roneamente identificada como pre-
judicáveis a saúde. Há dois tipos 
de lúpus: 1) O lúpus cutâneo; 2) O 
lúpus sistêmico. O lúpus cutâneo 
é o mais conhecido pelo apareci-
mento no nariz da famosa mancha 
avermelhada, a  “Asa de Borbo-
leta”  que pode aparecer no colo, 
orelhas, maçãs do rosto. Já o lúpus 
sistêmico atinge diferentes órgãos 
como rins, fígado, articulações, 
membranas, cérebro, coração etc. 
Os sintomas mais comuns da doen-
ça são emagrecimento, perda do 
apetite, queda de cabelo, lesões de 
pele e a complicação mais grave é a 
insuficiência renal. No Brasil há 65 
mil casos de lúpus entre os 20 e 30 
anos,  atingindo  adultos e crian-
ças. O tratamento é difícil,  varia 
de caso para caso e a doença é mais 
comum entre as mulheres. No caso 
de lesões cutâneas, o paciente deve 
tomar muito cuidado com o sol.

Inauguração!

Nesta sexta-feira, 21/06, partir 
das 15:00 hrs haverá inauguração 
do Ateliê de Maquiagem Caroline 
Herrero! O Ateliê promete renovar 

GERAL - 3

ENTRELINHAS
***Amanhã, 22 de junho, está programado uma passeata pela manhã, no centro da  cidade. “ Vem prá rua, Vem prá 
rua, Vem prá rua. Com certeza, haverá queixas contra os excessivos buracos na cidade.***A demora para entrega dos 
resultados das Ultrassonografia realizados pelas gestantes está trazendo um problema muito sério para elas. Quais as 
razões da demora?***PSF do Barão de Lucena e Ivaitinga cantou os parabéns para a enfermeira Mônica, para o ACS 
João Carlos Paludo e ainda para a funcionário Maria Cristina, aniversariantes da semana em curso.***Momentos 
difíceis para a Seleção Brasileira em Fortaleza quando o Hotel em que estava  hospedada foi cercado pela multidão.*** 
“É preciso que o discípulo da sabedoria tenha o coração grande e corajoso. O fardo é pesado e a viagem longa” 
- Confúcio (551 a.C. - 479 a.C.)

Opinião do Blog
Movimento  Passe Livre
Inspirado em um movimento nas-
cido em Florianópolis (SC), estu-
dantes de São Paulo através de 
passeatas iniciaram o Movimento 
Passe Livre (MPL), que defende a 
estatização das empresas de trans-
porte e a gratuidade das passa-
gens. Os líderes são chamados de 
“porta-vozes”, não tem sede e o 
grupo inicialmente é pequeno, se 
reunindo pela comunicação em 
redes sociais. Jornais e revistas en-
trevistando  muitos  participantes, 
observaram-se que a questão de 
10 ou 20 centavos no aumento das 
passagens de ônibus que pesa em 
média 5% no orçamento dos pau-
listanos, não chega a ser o mais 
importante do movimento. Aliás, 
uma boa parte dos jovens do mo-
vimento  tem boas condições fi-
nanceiras, pessoas que tem carros, 
motos, filhos de classe média alta, 
funcionários que ganham mensal-
mente até mais de cinco mil reais. 
Acontece que na esteira do Movi-
mento Passe Livre vem os bader-
neiros, desocupados, saqueadores 
de lojas, bancos e supermercados,  
esquerdistas radicais, muitas pla-
cas contendo palavras contra a 
repressão policial, corrupção po-
lítica, criminalidade, os gastos 
excessivos da Copa das Confede-
rações, etc. Interessante é que no 
movimento social inicial, não ha-
via nenhuma placa pedindo mais 
emprego ( que atualmente tem aos 
montes ), mais verbas para a saú-
de, vacinas para a proteção da po-
pulação contra a gripe A, verbas  
para  combate as drogas, melhores 
condições de ensino, mais vagas 
nos vestibulares, etc. A partir do 
momento em que os movimentos 
sociais ganharam todo o Brasil, o 
protesto passou a ser “contra tudo” 
e “ contra todos” o que se imagina. 

A verdade é que a tentação maior 
dos jovens é ser rotulado de rebel-
des. Como se vê, os movimentos so-
ciais, principalmente nas grandes 
cidades, nunca vão acabar! Fazem 
parte da democracia!

Dilma e Blatter
A presidente da República Dilma 
Rousseff e o presidente da FIFA Jo-
seph Blatter foram vaiados sábado 
último, por ocasião da abertura 
da Copa das Confederações, antes 
do jogo Brasil versus Japão. O pre-
sidente da FIFA se irritou com as 
vaias e pediu “respeito as autorida-
des” Ao declarar aberta a Copa das 
Confederações, Dilma foi vaiada e  
ficou constrangida do que estava 
acontecendo levando em conside-
ração que as imagens estavam sen-
do mostrada para todo o mundo. 
Muitas opiniões eclodiram sobre 
as vaias. Para muitos, o público 
presente era de classe média alta, 
dado ao preço caríssimo dos ingres-
sos, não podendo estar presentes ao 
estádio os eleitores de Dilma, que 
são de baixa renda. Aliás, político 
nunca é bem vindo em concentra-
ções para divertimento. Uma coisa 
é fato, se dependesse da vontade de 
Dilma, jamais gastaria tanto di-
nheiro com as arenas construídas. 
Foi um péssimo legado que rece-
beu de Lula, Ricardo Teixeira(ex-
-presidente da CBF), Rede Globo, 
etc. Após a Copa, muitos desses 
estádios deverão ser transformados 
em elefantes brancos ou seja, não 
servirão para nada.

Simplesmente ridículo
A Confederação Brasileira de Fu-
tebol  (CBF),  mandou esvaziar o 
Hotel Mercure, em Goiânia, para 
receber o jogadores da seleção 
brasileira enquanto lá estivessem 
concentrados. Hóspedes foram des-
pejados, reservas canceladas ( as 

que estavam pagas  o dinheiro foi 
devolvido ), quartos trancados e 
funcionários silenciosos andando 
na ponta dos pés para não fazer 
barulho, afim de não incomodar 
os jogadores. Foi feita uma cartilha  
que    somente  com autorização  
e  assinada pelo Felipão para que 
até os garçons pudessem conversar 
com os jogadores.  Pedidos de autó-
grafos e fotos, nem pensar. Os joga-
dores seriam servidos nos quartos, 
sendo acompanhados por seguran-
ça da CBF ou pelo gerente do Hotel.  

Coisas do Cotidiano
• Uma boa parte  dos jovens dos  
movimentos sociais  desencadea-
dos por todo o  Brasil não usam 
o transporte coletivo. Tem carros, 
motos, motoristas particulares, etc. 
Estão  no movimento por convites 
de amigos ou das redes sociais ou 
por estarem sem fazer nada; 
• Continuo insistindo para que 
os moradores de Nova Esperança 
acendam as luzes dos jardins, ga-
ragens, áreas, etc. Vamos clarear 
o ambiente aumentando a nossa 
segurança;
• Assustou a população a divulga-
ção de que Nova Esperança tem 
244 casos  confirmados de Dengue. 
Muitos estão perguntando onde es-
tão os Agentes da Dengue e o Di-
retor deste Departamento? Mas a 
população também tem culpa por 
não contribuir com a limpeza de 
seus quintais. O mosquito da Den-
gue tem que ser combatido o ano 
todo;
• Condenado a 39 anos de cadeia, 
o bicheiro Carlinhos Cachoeira fez 
o Brasil gastar uma grana sem ta-
manho para prendê-lo, mudanças 
de presídio, etc.. E o safado con-
tinua comandando  a acumular 
poder por corrupção ativa, pecula-
to, violação de sigilo, formação de 
quadrilha e comandante da máfia 
dos caça-niqueis e casas de bingo. 
Polícia e Justiça sabem muito bem 
disso!
• Em Brasília Índios invadem a 
FUNAI exigindo a demarcação de 
terras. Enquanto isso, aliados estão 
preocupados com a falta de verbas 
em seus domicílios e as eleições 

vem aí. Na rua, os movimentos 
sociais não param de crescer. É,  a 
presidente Dilma está sob pressão;
• Jovens universitários e conectados 
escondendo os rostos com máscaras 
sãos os grandes responsáveis pelos 
movimentos sociais que eclodiram 
em todo o país. Jornais de todo o 
mundo estão dando destaques a es-
ses movimentos no Brasil. A  FIFA  
está preocupada com o desenrolar 
dos movimentos;
• Moradores da Ivaitinga irritados 
com o descaso para com o Distrito 
há vários anos, está organizando 
uma entidade representativa, cujo 
os ideais é cobrar ações mais efe-
tivas de todos os poderes que pos-
sam atuar no Distrito. A primeira 
revindicação  é o asfaltamento do 
Distrito até a Rodovia Júlio Zaca-
rias. São somente  quatro quilôme-
tros. Preparem-se que vem chumbo 
grosso por aí;
• Pinçando algumas frases interes-
santes dos movimentos: a) FIFA go 
home (FIFA vá pra casa ); b) Por 
que os professores não recebem sa-
lários como Deputados, Juízes, Pro-
motores e Jogadores de Futebol? c)  
Pague bem os médicos brasileiros 
que não precisarão trazer ninguém 
de fora; d) Por que  gastar tanto no 
Mineirão para jogar Nigéria e Tai-
ti? e)Quando é que o ex deputado 
Fernando de Carli que atropelou 
e matou dois jovens em Curitiba 
vai a Júri Popular? f) Por que De-
putados e Senadores não pedem a 
redução de cadeiras? g)  Políticos  
tem medo  das ações do Ministério 
Público. Preferem a polícia corrup-
ta. h) Você sabe quanto ganha um 
soldado? Pergunte a eles!,

Lúpus: várias doenças em uma
Doença crônica, o lúpus ( doença 

Ministério Público e Jornal Noroeste confirmam em Curitiba 
parceria na 2ª fase do Movimento Paraná Sem Corrupção

O Movimento tem cunho po-
pular e democrático, buscando 

incentivar o debate público para 
o enfrentamento à corrupção

Da Redação
jornalnoroeste@jornalnoroeste.com

Na última segunda-
-feira, 17, na sede do 
Ministério Público 

do Paraná, no Centro Cívico 
em Curitiba, o M.P. e o Jornal 
Noroeste reafirmaram a par-
ceria no Movimento Paraná 
Sem Corrupção, campanha 
esta que entra em sua 2ª fase 
e que vem alcançando inú-
meros apoios dos mais diver-
sos segmentos e movimentos 
sociais. Na ocasião o coor-
denador Estadual do Movi-
mento Paraná Sem Corrup-
ção, Promotor de Justiça Dr. 
Eduardo Cambi,de posse das 
publicações do periódico 
destacou a importante par-
ceria firmada com o órgão 
por meio das Promotorias da 
Comarca de Nova Esperan-
ça e reforçou a importância 
do veículo de comunicação 
na divulgação dos eventos 
de mobilização social bem 
como pelos  anúncios  ins-
titucionais veiculados na 1ª 
fase da campanha.  

O Procurador Geral do 

Ministério Público do Paraná, 
Dr. Gilberto Giacóia ressaltou 
que “o  Movimento Paraná 
Sem Corrupção tem o propó-
sito de promover o combate à 
corrupção e disseminar uma 
cultura baseada na dignida-
de, na honestidade, em prin-
cípios éticos, na participação 
social e no exercício pleno da 
cidadania e para tanto, preci-
samos de importantes parcei-
ros a exemplo do Jornal No-
roeste”, frisou. 

MOVIMENTO
O Movimento Paraná Sem 

Corrupção é uma articulação 
da sociedade contra a corrup-
ção. A iniciativa surgiu em 
maio de 2012, incentivada 
pelo Ministério Público do 
Paraná, e vem conquistando 
a adesão de diversos parcei-
ros da comunidade escolar, 
da sociedade organizada, de 
empresários e de cidadãos pa-
ranaenses que não se confor-
mam com a corrupção.

O Movimento foi idealiza-
do a partir de ações regionais 
da campanha "O que você 
tem a ver com a corrupção?”, 
lançada em 2007 pelo Conse-

lho Nacional de Procuradores 
Gerais (CNPG) e pela Asso-
ciação Nacional dos Membros 
do Ministério Público (CO-
NAMP). A campanha, que é 
nacional, tem como propósito 
enfrentar a corrupção de duas 
formas: por meios legais, pro-
cessando agentes públicos 
corruptos; e promovendo a 
conscientização social para 
a reflexão acerca do tema e a 
disseminação da cultura da 

Fotos: José Antônio Costa

O diretor do Jornal Noroeste Alex Fernandes França e o Coordena-
dor Estadual do Movimento Paraná Sem Corrupção, Promotor de 

Justiça Dr. Eduardo Cambi reafirmaram a parceria para a 2ª fase da 
campanha

Simbolizando a integração entre a imprensa e o 
M.P.  no combate à corrupção, o Procurador Geral 

do Ministério Público Dr. Gilberto Giacóia e o 
diretor do Jornal fortaleceram a parceria

honestidade. O Movimen-
to Paraná Sem Corrupção é 
apartidário e não serve a inte-
resses de grupos políticos. Ele 
tem cunho popular e demo-
crático, buscando incentivar o 

debate público para o enfren-
tamento à corrupção. 

Como participar
A forma de participação 

no movimento é livre. Cada 
pessoa pode contribuir com 
ideias e iniciativas, a sua ma-
neira: reuna um grupo para 
debater temas ligados à cor-
rupção, elabore dinâmicas, 
atividades, produções artís-
ticas, educativas etc. Vale a 
criatividade e o envolvimento 
de cada cidadão. 

Mas estas são apenas su-
gestões. A intenção é que 
cada pessoa faça seu próprio 
movimento contra a corrup-
ção, adotando atitudes positi-
vas e proativas! Comece agora 
mesmo!
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-se no perímetro urbano, a 800 metros da 
FANP - Faculdade do Noroeste Paranaense, 
na saída para Uniflor, próximo ao Conj. Novo 
Horizonte e Clube Campestre, no munícipio 
de Nova Esperança. Possui 429 lotes de 202 
a 518 m². Excelente localização, sendo a ten-
dência de crescimento da cidade nesta região.
INFRAESTRUTURA
A infraestrutura já esta incluída no preço:
- Asfalto e Meio Fio;
- Galerias de águas pluviais;
- Luz e Energia;
- Rede de água;
- Arborização;
- Lotes demarcados;
- Rede de Esgoto.
Parcelamento em até 156 meses.
Parcelas a partir de R$ 358,34 mensais
(44)98685200 - (44)9838-4941

 RESIDÊNCIA COM TERRENO DE 
APROX. 580M². RUA GEN.MARIO 
ALVES TOURINHO,410 - R$100.000.00 
(44)98685200

RESIDÊNCIA EM ALVENARIA COM 03 
DORMITORIOS, 02 BWC SOCIAL, SALA, 
COZINHA AMPLA ,GARAGEM COBERTA
RUA GEN. EUCLIDES BUENO,1002
R$150.000,00 - (44)98685200
 
VENDAS ESPECIAIS
Apartamentos Em Lançamentos e Pronto para 
morar. Maringá - Mandaguaçu - Nova Espe-
rança - São Jose dos Pinhais/Curitiba
44-9838-4941 - 44-9868-5200

Casa Rua Princesa Isabel, 145 alvenaria com:
03 quartos, sala, cozinha, Bwc, garagem. 
Edicula: àrea de serviço, bwc, dispensa. Canil 
e quintal gramado.  Valor R$ 750,00 (Próximo 
ao Salão do Lions). 3252-8218

Casa Rua Perez Uchoa, 274 – Centro – (Fun-
dos Residencial Pará) 
Alvenaria com 3 quartos sendo uma suíte, 01 
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ClassiNoroeste
O Classificado do Jornal Noroeste

IMÓVEIS

VENDE

Terreno com 600m2 no 
Distrito de Barão de Lucena 

R$40.000,00 - 9917-8239

ALUGA

VEÍCULOS
Vende-se ou troca: Ranger cabine Dupla 

2001/2002,XLT-Power Stock, diesel – único 
dono, trio elétrico, tampão marítimo, 4 

pneus novos, protetor de caçamba, Santo 
Antonio, estribo-Airbag.

Tratar pelo Telefone: 44-985206767 e 9972 
0430

Vende-se ou troca: C4 Pallas 2009/10 –Top 
de linha, exclusive Pach Technologic, 

automático,Tip-Tronic, bancos de couro, 
faróis de xenon, retrovisores retrateis, ABS, 
EPD; o mais completo, 57000km, 4 pneus 

novos, com todas revisões feitas na cor 

preto perolizado.
Tratar pelo telefones: 44-9852 6767 e 9972 

0430

Vende-se ou troca: Pegeout 2009/10, na cor 
prata, com teto solar, 4 peneus novos.

Tratar pelo telefone: 44- 9852 6767 e 9972 
0430

Vende-se ou troca por gado, trator MF. 290 
pesado, ano 87, pneus semi novos em bom 

estado de conservação.
Tratar pelo telefone: 44- 9852 6767 e 9972 

0430

YAMAHA – NEO - 2007
PRATA – R$3.790,00

FONE  - 3252 – 9009 / 9926 6889

HONDA – TWISTER - 2005
VERMELHA – R$5.490,00

FONE – 3252 – 9009 / 9941 2160

HONDA - FAN 125 ES - 2010
VERMELHA – R$ R$4.790,00

FONE – 3252 – 9009 / 9926 6889

HONDA – CG TITAN KS – 2009
PRETA – R$4.690,00

FONE – 3252 – 9009 / 9941 2160

YAMAHA  - YBR FACTOR K – 2010
VERMELHA – R$ 4.390,00

FONE – 3252 – 9009 / 9926 6889

YAMAHA YBR FACTOR ED (COMPLE-
TA) 2010

ROXA – R$4.690,00
FONE – 3252 9009 / 9941 2160

VENDE MOTOS

Es
pa

ço

CHÁCARACOM 31.131.85 M²
ATRÁS DA COCAMAR R$ 7,00 O M². 
99882677

CHÁCARA FRENTE PARA A RODOVIA 
IDEAL PARA INDÚSTRIA COM 30.000 M² 
R$ 13,00 O M². 99882677

CHÁCARA FRENTE PARA A RODOVIA 
COM 36.029,20 M² R$ 13,00 O M² 99882677

CHÁCARA COM 34,492,50 R$ 7,00 O M² 
PRÓX. A RODOVIA BR 376. 99882677

CASA NOVA EM ALVENARIA RUA 
PADRE MANOEL N° 451 COM 2 QUAR-
TOS, SALA, COZINHA, BWC, ÁREA DE 
SERVIÇO, GARAGEM, EDÍCULA COM 
DESPENSA 100M² DE CONSTRUÇÃO 
VALOR 155.000,00 - 99882677

SOBRADO COMERCIAL COM ÁREA 
DE 200M² DE CONSTRUÇÃO PISO 
SUPERIOR: COM 1 SUITE + 2 QUARTOS, 
SALA, COZINHA, BWC SOCIAL, ÁREA, 
DESPENSA, TÉRREO COM SALÃO CO-
MERCIAL. JARDIM SANTO ANTÔNIO. 
R$ 280.000,00. 99882677

FRANQUIA COLCHÕES ORTOBOM CEN-
TRO DE NOVA ESPERANÇA, ESTOQUE 
CONSIGNADO, 38.000,00 ESTUDA-SE 
PARCELAMENTO. 99882677

VENDE-SE CHÁCARA NA VILA RURAL 
NOVA ESPERANÇA EXCELENTE 
PADRÃO COM ENTRADA CASA COM 
3 QUARTOS,SALA, COZINHA ,BWC 
SOCIAL,  AREA, GARAGEM, PASTO, 
CERCADA, MANGUEIRA NOVA, COM 
5.000 M² R$ 200.000,00 - 99882677

Casa Rua Prof. João Candido, 780 – Vila Gar-
ça  - Casa alvenaria, 02 quartos, sala, cozinha, 
área de serviço, garagem. Valor 110.000,00 - 
Fone 3252-8218 – Obs: pronta para financiar 
(imóvel usado).

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

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

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

Casa Alvenaria, Rua Dr. Murici, 151 Jardim 
Maranatah - Casa de alvenaria, cobertura de 
lage com 90,75m² com 03 quartos, sendo 01 
suite, sala, Bwc, cozinha, Edicula +/- 45m² 
com, despensa, área de serviço, churrasqueira 
Valor 170.000,00
Terreno com 220 m². fone 3252-8218

Casa de alvenaria, Rua Tocantins,77 - Jayme 
Canet - com 04 quartos, sala, cozinha, 
02 bwc, àrea de serviço, garagem.  Valor 
R$102.000,00 – Fone 3252-8218.

 Casa -Rua  Paraná, 785
Casa de alvenaria forro de madeira, Com 03 
quartos, sala, cozinha, bwc, garagem
Edicula com quarto, despensa, bwc, churras-
queira. R$260.000,00 – Fone 3252-8218.

Casa - Rua Inês, 353
Casa de Alvenaria Nova:03 quartos, 01 suite, 
salas, copa, cozinha, Bwc, àrea de serviço,
garagem.  R$ 350.000,00 - Fone 3252-8218

 Apto 2º andar Edificio Amazonas nº 201 – 
Levi Caneiro. 
Frente CIESC - Apto com 02 quartos, sala 
estar/jantar, cozinha, bwc social, área de 
serviço.  Frente, Area privativa +/- 57m², 01 
vagas de garagem. Prédio com salão de festas 
Obs: pronta para financiar (imóvel usado).
Valor  160.000,00. Fone 3252-8218

Apto 2º andar Edificio Vitória Régia
Apto com 03 quartos, sendo 01 suite, sala es-
tar, copa, cozinha, bwc social, área de serviço, 
despensa, bwc de serviço.
Area privativa 155 m²,Área total 206 m²,02 
vagas de garagem. Prédio com elevador/ salão 
de festas / despensa na garagem. Obs: pronta 
para financiar (imóvel usado).
Valor 350.000,00 – Fone 3252-8218

Edificio Caiuá - Apto.601 Concha Acustica
Apto com 02 quartos, 01 suite, Bwc, sala 
estar/jantar, cozinha, àrea de serviço, garagem 
para 02 vagas. Salão de festas, salão de jogos, 
sala de academia,sauna, playground, piscina.
Àrea privativa 134,30 m².Valor R$350.000,00 
– Fone 3252-8218

Pousada em Paranacity 
Localizada a Av. Rocha Pombo nº 1197 
Centro 
Caracteristicas do Imóvel 
Pousada tipo Hotel 
Com 12 Apartamentos
Cama 
Televisão 
Ar Condicionado 
Estacionamento 
Receita Mensal R$ 30 Mil 
Otimo Investimento 
Valor R$ 650.000,00
(44)98685200

RESIDÊNCIA COM 03 DORMITÓRIOS 
(SENDO 01 SUÍTE), SALA, COZINHA, 
BWC SOCIAL, LAVANDERIA COBERTA
RUA VITOR DO AMARAL, 95
R$160.000,00 - (44)98685200

TERRENO DE APROX. 420M²
REGIÃO CENTRAL
R$100.000,00 - PARANAVAÍ-PR 
(44)98685200

RESIDENCIAL VILA ITÁLIA
APARTAMENTO COM:
*02 QUARTOS
*BANHEIRO
*SALA DE TV/JANTAR
*AREA DE SERVIÇO
*COZINHA
*GUARITA
*CENTRAL DE GLP
*WC DE LAZER
*ATI/API
*SALÃO DE FESTAS 
*QUADRA POLIESPORTIVA 
*ESTACIONAMENTO
ÁREA TOTAL DO APTO. 56,62 M2 
LOCALIZAÇÃO:
AV. NEY BRAGA- s/n- Mandaguaçu -PR
Residencial já liberado, disponivel para finan-
ciamento Minha Casa Minha Vida e Outros.

R$110.000.00 - (44)98685200

TERRENO COM APROX. 600M²
EXCELENTE LOCALIZAÇÃO, PROXIMO 
A UNIPAR - RUA BARÃO DO CERRO 
AZUL –PARANAVAÍ- PR
R$200.000.00 - (44)98685200

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

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

APARTAMENTO COM 03 DORMITÓ-
RIOS, 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)98685200

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

 RESIDÊNCIA EM ALVENARIA COM 03 
DORMITORIOS, SALA, COZINHA, BWC 
SOCIAL, EDÍCULA - RUA PARANÁ, 646
R$170.000,00 - (44)98685200

CASA EM CONDOMÍNIO FECHADO
03 DORMITÓRIOS, SALA,COPA 
COZINHA,BWC SOCIAL,LAVANDERIA 
COBERTA,01 VAGA NA 
GARAGEM,SALÃO DE FESTAS
RUA INÊS, 364- CONDOMÍNIO AMOREI-
RA - R$135.000.00 - (44)98685200

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

LOTEAMENTO JARDIM PARAÍSO
O loteamento JARDIM PARAÍSO, localiza-

sala, 01 cozinha, banheiro social, 01 varanda 
coberta – Em fase final de Construção entrega 
até 20/07/2013. Valor 750,00  - Fone 3252-
8218.

Sobrado Rua Machado de Assis, 19 ao lado do 
nº27 -  3 quartos, sala, cozinha,2 banheiros, 
área de serviço, garagem e varanda nos fun-
dos. Valor R$ 800,00 – Fone 3252-8218.

Casa Rua Perez Uchoa, 272 – Centro – 
(Fundos Residencial Pará) Alvenaria com 
2 quartos, sala, cozinha, banheiro social, 
varanda coberta – Em fase final de Construção 
entrega até 20/07/2013. Valor 650,00 – Fone 
3252-8218.

Apartamento Edifício Rio Branco, (em frente 
Colégio Sagrado Coração de Jesus)
Com  Elevador, 03 quartos, sendo 01 suite, 
sala, cozinha, Bwc,área de serviço, 01 vaga de 
garagem – Valor R$700,00 – fone 9893-4114.

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

Apartamento – Edifício Guaporé – Rua Gov. 
Bento Munhoz da Rocha Neto – Apto 202  - 3 
quartos sendo 01 suíte, sala/copa, cozinha, 
bwc social, área de serviço, sacada - 01 vaga 
de garagem - Prédio com Elevador. Condo-
mínio em torno de 250,00 incluso água e gás. 
fone 3252-8218

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

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

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

- Salão Comercial – Av. São José, 109 em 
frente ao Bombeiro, com +/- 130 m² com 02 
bwc. Valor 1200,00 - 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$ 1.200,00 - 
Fone 9893-4114

- Salão comercial – Av. Brasil, 619 – ( Próxi-
mo do Supermercado Sena Metropolitano), 
com 135 m² e com 01 bwc.
R$ 1.800,00 – Fone 3252-8218.

APARTAMENTO EM EXCELENTE LOCA-
LIZAÇÃO - RUA LUIZ ZACARIAS,440
EDIFICIO MARABÁ - R$450,00 + CONDO-
MÍNIO (44)98685200

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

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

RESIDÊNCIA MOBILIADA, 03 
DORMITÓRIOS(SENDO 01 SUITE), 01 
BWC SOCIAL, SALA 02 AMBIENTES, 
COZINHA,LAVANDERIA COBERTA, 
DESPENSA, GARAGEM COBERTA, EM 
EXCELENTE LOCALIZAÇÃO
RUA JOSÉ XAVIER,41 PRÓXIMO A ESCO-
LA SABIDINHO - R$780,00 - (44)98685200

RESIDÊNCIA EM MADEIRA COM 02 
DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, BWC 
SOCIAL, DESPENSA
RUA GEN. CIRO CARDOSO, 346
R$450,00 - (44)98685200

APARTAMENTO COM 03 DORMITÓRIOS, 
SALA, COZINHA, BWC SOCIAL, LAVAN-
DERIA, GARAGEM COBERTA
EXCELENTE LOCALIZAÇÃO
EDIFÍCIO CAICÓ - R$550,00. (44)98685200

APARTAMENTO COM 03 DORMITÓRIOS 
(SENDO 01 SUÍTE), SALA AMPLA, BWC 
SOCIAL, COZINHA, PISCINA, SAUNA, 
SALÃO DE FESTAS - PRAÇA TIRADEN-
TES,251 - (44)98685200 - R$1.000,00

RESIDÊNCIA COM 03 DORMITÓRIOS, 
02 SALAS AMPLAS, COZINHA, BWC 
SOCIAL, GARAGEM COBERTA
RUA LORD LOVAT - EDIFÍCIO CAICÓ
R$600,00 - (44)98685200

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

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

RESIDÊNCIA COM 02 DORMITÓRIOS 
(SENDO 01 SUÍTE), SALA, BWC SOCIAL, 
COZINHA, LAVANDERIA COBERTA, 
GARAGEM COBERTA - CONDOMÍNIO 
AMOREIRA - RUA INÊS, 364 - R$ 550,00 + 
condominio - (44)98685200
 
RESIDENCIAL JOMAR
 Apartamentos com 70 mt²:
02 Dormitorios sendo 1 Suite , Sala Estar/
Jantar, cozinha, Bwc Social, Area de Serviço, 
1 Vaga para Garagem.
Àrea de Lazer: * Salão de Festa todo mobilia-
do, Playground. Excelente localização situado 
na Rua Emiliano Perneta Proximo ao Parque 
das Grevilhas. R$700,00 - (44)98685200 - 
(44)32525200

RESIDÊNCIA COM 03 DORMITÓRIOS, 
SALA, COZINHA, BWC SOCIAL, LAVAN-
DERIA COBERTA, GARAGEM COBERTA
RUA D. PEDRO II, 108 - R$650,00 
(44)98685200

Casa  de 1 quarto, sala, cozinha 
(aumentada), banheiro e 

edícula. Terreno de 10 m x 
21m,  no Jardim Ouro Branco 

na Rua Aurélio Ferrarin , 
próximo ao Supermercado 

Borejo em Nova Esperança - PR 
Escritura registrada no Cartório 

de Registro de imóveis.
Valor: R$ 70.000,00

 
Contato com : Marcio
cel: 9996 - 5596 (TIM)
       9127 - 0385 (VIVO)
Res : (44) 3045 - 1378

Você já ouviu falar sobre o 
Estatuto do Nascituro? 

Pois então, segundo 
Wikipédia, a enciclo-
pédia livre, Estatuto 

do Nascituro é um Projeto 
de Lei Brasileira de 2005, 
que visa garantir proteção 
integral ao Nascituro (feto 
que já é considerado um ser 
humano quanto a sua per-
sonalidade jurídica e sobre 
quais direitos tal feto pos-
sui, se é que possui).

Um substitutivo do Pro-
jeto que foi aprovado em 
cinco de junho de 2003 e 
está dando o que falar, le-
vantando muitas discus-
sões em torno do tema. O 
Código Penal Brasileiro, 
estabelece os casos em que 
o aborto é legal: estupro, 
risco de vida para a mãe e 
anencefalia (ausência par-
cial do encéfalo e da calota 
craniana).

Mônica Carraschi

A qualidade da vida emocio-
nal depende da satisfação com 
que se vive. Em outras palavras, a 
qualidade de vida depende da fe-
licidade, e esta, depende de nosso 
destino coincidir com nossa von-
tade, ou seja, ficamos felizes quan-
do acontece somente aquilo que 
realmente queremos que aconteça.

A frustração vem em decor-
rência dos aborrecimentos do 
dia a dia ou de algo inalcançado, 
melhor dizendo quando se alme-
ja algo e por algum motivo não 
consegue alcançá-lo, e assim vem 
à frustração, mas mesmo com o 
sentimento de impotente o in-
dividuo não deixa de viver. Já a 
pessoa que sofre de depressão por 
qualquer motivo que deu errado 
ou que acarrete algum tipo de tris-
teza, por mais simples que seja o 
fato já serve como um gatilho para 
desencadear todo um quadro de 
depressão onde isto lhe impedirá 
de cumprir com suas obrigações 

Tristeza e frustração nem 
sempre é depressão!

diárias.
Você pode sentir uma tristeza 

imensa, mas isso não faz de você 
depressivo, o que te torna depressi-
vo é como você lhe dá com as suas 
emoções.

Há, sem dúvida, abuso do termo 
“depressão”. Pois nem todo sintoma 
encontrado na depressão, pode ser 
considerada doença depressiva ou 
algum transtorno afetivo. Pela se-
melhança dos sintomas tais como 
apatia, desânimo, desinteresse, sen-
sação de cansaço, pode ter também 
ansiedade, prostração, abatimento 
intelectual, moral, físico, letargia, 
estresse, melancolia, a depressão 
acaba sendo uma espécie de irmã 
gêmea da frustração. A frustração 
surge pela falta de um objeto (ou 
situação) pleiteado ou por um obs-
táculo externo ou interno não supe-
rado, a pessoa se priva da satisfação 
de um desejo, de um anseio ou de 
uma necessidade.

Todo esse sentimento ruim 

pode ser usado a favor próprio, 
pois para promover o crescimento, 
a decepção precisa ser experimen-
tada, pelo menos num primeiro 
momento, em pequenas doses. 
Tem-se que aprender a gerir de 
forma equilibrada as decepções 
e frustrações estão presentes em 
nossas vidas desde a infância e 
com isso ajuda-nos a desenvolver 
a capacidade de lidar com as de-
cepções mais dolorosas que en-
contramos ao longo de toda a vida. 

Ficar preso em um estado que 
o impede de pensar logicamente e 
com clareza, é desvantajoso. Ao li-
dar com a decepção, o seu primei-
ro foco deve ser tentar trazer a sua 
consciência para um nível mais 
neutro ou positivo, colocando-se 
num estado de maior capacidade 
para reagir à sua situação. O im-
portante é não perder de vista que 
libertar-se da frustração exige uma 
atitude que depende de si próprio, 
caso contrário nos tornará amar-
gos, mal-humorados e incapazes 
de usufruir os bons momentos da 
vida.

Para levar a vida de forma 
mais leve você não precisa de um 
milagre, ou ganhar na mega-sena, 
veja as coisas com um ponto de 
vista menos critico, pense que 
maior que seu problema é o amor 
de Deus por você, e aquela frase 
antiga que diz “nenhum sofrimen-
to é eterno” realmente é verdade. 
Saiba viver com qualidade e seja 
feliz!

Este projeto que acaba de 
ser aprovado pela Comissão 
de Finanças e Tributação, 
segue agora para análise da 
Comissão de Constituição e 
Justiça.

O projeto prevê a cha-
mada "bolsa estupro" para a 
mãe se a gravidez for decor-
rência de violência sexual.
Caso o agressor seja iden-
tificado, ele deverá pagar 
essa pensão.Caso não seja 
identificado, será dever do 
Estado pagar por essa bolsa.

O Conselho Nacional 
dos Direitos das Mulheres, 
manifestou-se contrário ao 
estatuto por considera-lo 
um retrocesso em relação 
aos direitos humanos das 
mulheres brasileiras, con-
quistado na trajetória de 
construção de uma socie-
dade de igualdade e justiça 

social.
Por outro lado, pessoas 

de todas as localidades estão 
manifestando-se contrárias 
à legalização do aborto e 
defendendo a aprovação do 
projeto que obriga a mulher 
a manter a gravidez.

E você caro leitor, qual é 
sua opinião?
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ONÇA NAS IMEDIAÇÕES DA PIRAPITINGA
Fui procurado esta semana por um proprietário rural da localida-

de do Bairro Pirapitinga, que pertence à Nova Esperança,  relatando 
que foram vistas pegadas de uma onça naquelas imediações. Segundo 
ele “um rapaz de moto que mora por aqui, quando trafegava na es-
trada rural quase atropelou o bicho. A onça se engalfinhou no arame 
da divisa de um sítio e correu assustada em direção à mata. O rapaz 
chegou em sua  casa branco feito um papel de tanto susto”, contou. 
Acredita-se que seja uma onça sussuarana, também conhecida como 
onça parda. Esta é a segunda vez que um animal deste tipo foi visto 
naquelas cercanias. A outra vez foi há cerca de 10 anos e igualmente 
agora, causou grande medo e apreensão entre os moradores. O fe-
lino, se ainda não o fez, com certeza atacará os animais dentro das 
fazendas e sítios da região. O clima de tensão tomou conta do pacato 
bairro. O felino, que está em extinção, possivelmente foi atraído pela 
facilidade de se alimentar de animais em espaços cercados, já que na 
mata, sua alimentação é cada vez mais escassa.

NO ENTORNO DO ESTÁDIO
Fui informado de que no gramado no entorno do Estádio Mu-

nicipal de Nova Esperança, marcas profundas de pneus foram feitas 
ali, o que sugere pensar que condutores de veículos, possivelmente na 
madrugada, estariam utilizando aquele espaço público para praticar 
os chamados “cavalinhos de paus”, que consiste numa freada brusca 
e giro ou guinada do volante, fazendo o veículo derrapar e dar meia 
volta até parar em posição invertida.  São vários aos riscos inerentes 
à prática de manobras arriscadas ao volante, principalmente em local 
onde há a possibilidade do transito de pessoas adultas ou crianças. 
Sinceramente não compreendo o que uma pessoa que faz isso tem na 
cabeça em atingir o objetivo é pisar fundo e rodopiar seus carros que, 
normalmente em alta velocidade, transformam-se em verdadeiras ar-
mas de guerra, capazes de ceifar a vida de quem por ali se encontra. 
Isso sem falar ao dano causado ao patrimônio público, pois como o 
próprio nome diz, pertence à coletividade e não apenas a uma meia 
dúzia de irresponsáveis. Seria bom as autoridades policiais ficarem 
atentas para identificar os responsáveis por tais farras. 

CORRIDA ELEITORAL
A corrida eleitoral tende a se intensificar em termos de bastido-

res, isto porque há o prazo de 01 ano antes da eleição para a troca 
de partidos ou seja, quem pretender se candidatar precisa se apres-
sar caso pense em trocar de partidos. Em Nova Esperança um nome 
sempre muito citado é o do empresário Eduardo Pasquini e o mesmo 
vem recebendo diversos apoios na esfera estadual e incentivos locais 
para que dispute o pleito do próximo ano. Pasquini era nome certo 
para a disputa a prefeitura nas últimas eleições, sendo o preferido 
do governador Beto Richa. Disputas internas e demandas judiciais 
inviabilizaram sua candidatura. Resta saber se Pasquini será mesmo 
candidato a deputado e se assim o for, por qual partido disputará as 
eleições. É só esperar pra ver.

DEPENDÊNCIA QUÍMICA
Infelizmente é cada vez mais crescente em nossa cidade e região 

o número de usuários de drogas, dentre estas o crack, Jovens, adultos 
e idosos (estes em menor percentual) fazem uso de tal substância. 
Recentemente estive em uma casa de recuperação instalada em nossa 
região e pude observar vários rostos conhecidos passando por trata-
mento, devendo ficar lá internados por pelo menos 06 meses. Um dos 
internos me  pediu pra que eu dissesse à sua mãe que está tudo bem 
com ele e que vai sair “desta”.  Apesar de muitas pessoas dizerem que 
crack “vicia” no primeiro uso, o que se sabe é que – como toda droga 
– o uso repetido é o que causa a dependência. Diferentemente das 
outras drogas, o crack, entretanto, é muito rápido para causar a de-
pendência, por ter sua absorção quase total e de forma muito rápida, 
seguida de uma sensação muito desagradável quando o efeito passa. 

DOAÇÃO DE SANGUE
Em Nova Esperança existe um grupo de doadores de sangue, que 

sazonalmente  traz para cá um carro do hemocentro de Maringá para 
a realização da coleta. Recentemente o Ministério da Saúde divulgou 
que apenas 1,9% da população doa sangue. O ideal para suprir as 
necessidades seria que esse índice subisse para 3%. A quantidade de 
sangue colhida não afeta a saúde do doador, a recuperação é imedia-
ta. Na hora de doar, todos passam por uma entrevista que tem o ob-
jetivo de dar mais segurança ao doador e aos pacientes que receberão 
a doação. O sangue doado é testado para doenças como hepatite B, 
hepatite C, HIV, HTLV, sífilis e doença de Chagas. De acordo com o 
Decreto-Lei 5.452, o doador tem direito a um dia de folga no trabalho 
a cada 12 meses trabalhados, desde que a doação esteja devidamente 
comprovada. Esse direito também se estende ao funcionário público 
civil de autarquia ou militar, conforme preconiza a Lei Federal 1.075. 
Salve uma vida. Doe sangue!

CONSCIENTIZAÇÃO I
A alta da inflação levou os brasileiros a adotar práticas mais 

conscientes na hora de se alimentar, de fazer a lista de compras e de 
reaproveitar restos de comida. É o que aponta a pesquisa nacional 
Consumo Consciente, elaborada pela Federação do Comércio (Fe-
comércio) em parceria com o Instituto Ipsos. De acordo com a pes-
quisa, feita com mil pessoas de 70 cidades brasileiras, o percentual de 
pessoas preocupadas com a preservação do meio ambiente no dia a 
dia subiu de 56%, no ano passado, para 60% este ano. 

CONSCIENTIZAÇÃOII
Os dados apontam que existe descrença do brasileiro em geral 

em relação ao que ocorre com o lixo coletado. Ou seja, 56% dos en-
trevistados duvidam que seja feita a separação, após a coleta, do que 
é lixo orgânico e lixo reciclável.  Enquanto em 2012, 49% dos brasi-
leiros incluíam a prática da separação do lixo para reciclagem, este 
ano o percentual caiu para 44%. Outras práticas negativas ao meio 
ambiente, como varrer a calçada com jatos de água ou lavar carro 
com mangueira, mostraram redução de 27% para 24% e de 21% para 
19%, respectivamente. a adoção de sacolas retornáveis ou de pano, 
em substituição a sacolas plásticas, ganham a cada ano mais adeptos 
entre os brasileiros, embora a um ritmo lento. O percentual de brasi-
leiros que dizem usar sempre sacolas de pano no lugar das de plástico 
subiu de 17% para 18%. No caso dos que usam de vez em quando, 
aumentou de 21% para 25%.

“Pecar pelo silêncio, quando se deveria protestar, transforma 
homens em covardes” – Abraham Lincoln – ex presidente dos Esta-

dos Unidos (1809-1865)

Jurídico:

Es
pa

ço

ADOÇÃO EM SEUS ASPECTOS 
JURÍDICOS E SOCIAIS

Praticamente em todas as 
culturas, todos os tempos 
e civilizações existiram e 

sempre existirão mães que, por 
diversas razões, abandonam ou 
entregam os seus filhos e, pes-
soas que, por não conseguirem 
ter filhos biológicos ou por ra-
zões humanitárias e altruístas, 
criam, educam, amam e tomam 
como seus filhos crianças nasci-
das de outras mulheres.  

De acordo com a psicóloga 
e pesquisadora do tema sobre 
adoção Dra. Lídia Weber, a hu-
manidade sempre criou diversos 
arranjos sociais para o estabele-
cimento de outros tipos de dinâ-
micas familiares que não aquelas 
embasadas por laços de sangue. 
Na atualidade, a adoção é com-
preendida como a melhor ma-
neira de se proteger e integrar 
uma criança em família substi-
tuta. 

Aliás, segundo Sílvio Veno-
sa, pesquisador e doutrinador 
da área do Direito, a adoção tem 
dois objetivos básicos: dar filhos 
àqueles que não os podem ter de 
forma natural e biológica e dar 
pais às crianças que estão de-
samparadas. Assim, constitui-se 
em uma filiação civil, irrevogá-
vel, advinda de manifestação de 
vontade ou sentença judicial. 

Por ser um tema de grande 
impacto e relevância nacional, 
uma vez que em nosso país há 
um grande número de crianças 
e adolescentes desamparados, 
onde o exercício da cidada-
nia estabelecido nos princípios 
constitucionais acaba sendo 
suprimido e, buscando ao aper-
feiçoamento da sistemática pre-
vista para garantia do direito à 
convivência familiar, houve a 
publicação da Lei n.12.010, de 
3 de agosto de 2009, conhecida 
como Lei Nacional de Adoção. 

Necessário se faz o esclare-
cimento breve sobre o procedi-
mento da adoção: os interessa-
dos entram judicialmente com 
o pedido na comarca de sua 

residência, passam por um pro-
cesso de habilitação (que inclui 
a entrega de documentos, curso 
de preparação para adotantes, 
entrevistas com psicólogos e as-
sistentes sociais e um parecer do 
Juiz da Vara da Infância e Juven-
tude), para depois entrarem na 
fila de pretendentes e aguardar 
uma criança com o perfil por eles 
desejado. Anteriormente a esta 
lei, o processo só era válido na 
comarca de origem onde a pes-
soa ou casal residisse, exigindo-
-se assim uma nova habilitação 
para se adotar uma criança em 
outra comarca. Entretanto, foi 
criado em 2009 o Cadastro Na-
cional de Adoção, onde estando 
o requerente habilitado, ele es-
tará apto a adotar em qualquer 
lugar do Brasil, desde que assim 
o deseje. 

Pode-se destacar que um 
dos principais objetivos da Lei 
Nacional de Adoção é ampliar 
o conceito de família, visando 
desburocratizar e acelerar as 
etapas do processo, impedindo 
que meninas e meninos perma-
neçam por mais de dois anos 
em instituições de acolhimen-
to, sem, contudo, abrir mão dos 
cuidados essenciais para sua to-
tal proteção. Estimativa recente 
da Associação dos Magistrados 
Brasileiros (AMB), atualmente 
existem cerca de 80 mil crian-
ças acolhidas institucionalmen-
te, sendo que deste percentual 
somente 10% estão disponíveis 
para adoção. 

Ao se falar em adoção, não 
se pode olvidar, quanto ao as-
pecto social da adoção, que o 
abandono de crianças e adoles-
centes é promovido, na enorme 
maioria das vezes, pela própria 
sociedade, em virtude das dife-
renças econômicas e sociais que 
nela existem. Ademais, ainda há 
enorme preconceito em relação 
às famílias adotantes e aos fi-
lhos adotados. Via de regra, na 
sociedade contemporânea ainda 
permeia o pensamento de que as 
crianças adotadas tem tendência 
maior a serem problemática se 
desajustadas do que as criadas e 

educadas em família biológica. 
Ainda há outro gravame em 

se tratando da adoção: a mo-
rosidade das decisões judiciais 
relacionadas à reintegração, 
destituição do poder familiar 
ou colocação para adoção, que 
consequentemente prolongam a 
permanência de crianças e ado-
lescentes em programas de aco-
lhimento institucional. 

Lídia Weber enumera alguns 
desses fatores como sendo: 

- a morosidade do sistema 
judicial;

- a comunicação insuficiente 
entre instituições, Poder Judiciá-
rio e Ministério Público;

- a existência de irregularida-
des processuais nas práticas de 
acolhimento; 

- a sobreposição de compe-
tências e a falta de coordenação 
entre os diferentes profissionais 
que atuam no âmbito da infância 
e juventude;

- a falta de profissionais e re-
cursos nas instituições e equipes 
técnicas do Poder Judiciário que 
possam atuar rapidamente na re-
integração familiar quando ela é 
viável;

- a crença de que a manuten-
ção do filho com sua família de 
origem ou extensa deve ser ten-
tada persistentemente, mesmo 
quando a reintegração é arrisca-
da ou pouco provável; e, por fim, 

- a descrença de membros de 
equipes técnicas quanto à pos-
sibilidade de adoção de crian-
ças mais velhas, especialmente 
quando elas alcançam sete anos.

Os desafios são enormes ain-
da, apesar das diferentes politi-
cas públicas e os avanços sociais 
adquiridos no Brasil nos últimos 
tempos. É preciso realizar, efeti-
vamente, um trabalho pedagógi-
co, de conscientização da popu-
lação, e técnico, de treinamento 
dos agentes e profissionais que 
orientem e preparem pessoas 
dispostas a acolher uma criança 
ou um adolescente, sem esque-
cer que é possível fazer uma bus-
ca ativa de pretendentes. 

Os desafios a serem en-
frentados incluem não deixar 

as crianças envelhecerem nas 
instituições e conscientizar os 
brasileiros sobre as adoções ne-
cessárias: crianças mais velhas. 
Negras e pardas e com necessi-
dades especiais, pois todas são 
merecedoras de uma família e 
necessitam de apoio, proteção e 
amor. É um trabalho gigantesco 
e em longo prazo, e exatamente 
por isso o sistema deve apoiar e 
valorizar pretendentes à adoção 
que mostram desejo e condições 
para realizar as adoções necessá-
rias. 

O sistema e ordenamento 
jurídico também deve buscar a 
constante capacitação de seus 
agentes atuantes na área da In-
fância e Juventude, pois se deve 
levar em conta sempre o melhor 
interesse da criança e adolescen-
te, em detrimento do interesse 
do adotante, conforme na atuali-
dade apregoam o Código Civil e 
o Estatuto da Criança e do Ado-
lescente. O trabalho é grande e 
todos, sem exceção, temos uma 
tarefa a cumprir: não permitir 
que crianças e adolescentes se-
jam abandonados ou tenham 
de viver sem possuir o acalento, 
proteção, carinho e amor de um 
núcleo familiar. 

Daniela Zeponi Garcia Reis
CRP 08/14702

Psicóloga da Vara da Infância e 
Juventude de Nova Esperança

Entrevistada: Milena Pini

Viagem Cancún

Bruna: Para onde você viajou?
Milena: Fui com minha ami-

ga Flávia para Cancún, no Estado 
Quintana Roo, no México, no mês 
de março deste ano.

Bruna: Fale um pouco sobre 
sua viagem e locais que vocês visi-
taram.

Milena: Cancún contempla di-
versos pontos turísticos e bastante 
interessantes. Estivemos em Chi-
chén Itzá, que é uma cidade arqueo-
lógica Maia, onde está localizada a 
Pirâmide de Kukulcán, onde tam-
bém visitamos o cenote, uma caver-
na de cársico escavada no calcário 
pelas águas subterrâneas.

Fomos ao Xcaret, um parque te-
mático ecológico situado na Riviera 

Maya, com atrações que duram o dia 
todo.

Fomos ao Isla Mujeres, que é 
uma ilha onde se pratica mergulho 
e interação com golfinhos, onde a 
coloração do mar é impressionante, 
a água transparente mescla tons de 
azuis e verdes.

Além desses passeios, a cidade é 
repleta de restaurantes típicos, shop-
pings e com a vida noturna bastan-
te agitada. O Coco Bongo, uma das 
boates mais famosas, é diferenciado 
pela mistura de show, teatro e músi-
ca, que vale muito a pena conhecer.

Bruna: Milena, você consegue 
dizer algo que vocês mais gostaram?

Milena: O lugar que mais gosta-
mos foram as ruínas da Civilização 
Maia, em Chichén Itzá. O passeio é 
uma junção de cultura, história e la-

zer. A diversão se torna aprendizado 
e, por isso, fica mais interessante.

Bruna: Teria dicas de lugares 
para compras?

Milena: Cancún foi construí-
da para os turistas, por isso possui 
diversos shoppings. Na Zona Ho-
teleira está localizado o Shopping 
La Isla, o Kukulcán Plaza e o Plaza 
Caracol, que se destacam por suas 
características próprias. Para com-
prar lembrancinhas o Plaza Caracol 
tem lojas ótimas. São poucas, mas 
que representam bem a cultura do 
país e vendem todo tipo de alimen-
tos, bebidas, as pecualiares tequilas e 
pimentas, os trajes típicos e artesa-
natos. O La Isla é voltado para mar-
cas mais sofisticadas, com preços 
bons, maquiagens de grifes famo-
sas, bolsas e roupas são alguns itens 
que valem a pena incluir na viagem. 

Já o Kukúlcan Plaza é mais luxuo-
so, bonito para conhecer, mas para 
compras se torna menos atrativo por 
conta dos preços altos.

Bruna: Esta é uma viagem mais 
para solteiros, casais ou grupos?

Milena: Esse tipo de viagem 
pode ser feito por diferentes grupos, 
pois os passeios são variados e capa-
zes de agradar um público bastante 
genérico. Conhecemos pessoas de 
diversos países e de todas as faixas 
etárias, desde senhoras da melhor 
idade, casais com crianças, outros 
em lua de mel, grupos de amigos, até 
aqueles que viajam sozinhos.

***Agradecemos a entrevista 
Milena. Caso você queria nos con-
tar sua viagem entre em contato co-
nosco pelo email engbruna@gmail.
com***

Daniela Zeponi Garcia Reis - 
Psicóloga da Vara da Infância e 
Juventude de Nova Esperança

Chichén Itzá

Foto Xcaret

Isla Mujeres

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

RESIDÊNCIA MOBILIADA, 03 
DORMITÓRIOS(SENDO 01 SUITE), 01 
BWC SOCIAL, SALA 02 AMBIENTES, 
COZINHA,LAVANDERIA COBERTA, 
DESPENSA, GARAGEM COBERTA, EM 
EXCELENTE LOCALIZAÇÃO
RUA JOSÉ XAVIER,41 PRÓXIMO A ESCO-
LA SABIDINHO - R$780,00 - (44)98685200

RESIDÊNCIA EM MADEIRA COM 02 
DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, BWC 
SOCIAL, DESPENSA
RUA GEN. CIRO CARDOSO, 346
R$450,00 - (44)98685200

APARTAMENTO COM 03 DORMITÓRIOS, 
SALA, COZINHA, BWC SOCIAL, LAVAN-
DERIA, GARAGEM COBERTA
EXCELENTE LOCALIZAÇÃO
EDIFÍCIO CAICÓ - R$550,00. (44)98685200

APARTAMENTO COM 03 DORMITÓRIOS 
(SENDO 01 SUÍTE), SALA AMPLA, BWC 
SOCIAL, COZINHA, PISCINA, SAUNA, 
SALÃO DE FESTAS - PRAÇA TIRADEN-
TES,251 - (44)98685200 - R$1.000,00

RESIDÊNCIA COM 03 DORMITÓRIOS, 
02 SALAS AMPLAS, COZINHA, BWC 
SOCIAL, GARAGEM COBERTA
RUA LORD LOVAT - EDIFÍCIO CAICÓ
R$600,00 - (44)98685200

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

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

RESIDÊNCIA COM 02 DORMITÓRIOS 
(SENDO 01 SUÍTE), SALA, BWC SOCIAL, 
COZINHA, LAVANDERIA COBERTA, 
GARAGEM COBERTA - CONDOMÍNIO 
AMOREIRA - RUA INÊS, 364 - R$ 550,00 + 
condominio - (44)98685200
 
RESIDENCIAL JOMAR
 Apartamentos com 70 mt²:
02 Dormitorios sendo 1 Suite , Sala Estar/
Jantar, cozinha, Bwc Social, Area de Serviço, 
1 Vaga para Garagem.
Àrea de Lazer: * Salão de Festa todo mobilia-
do, Playground. Excelente localização situado 
na Rua Emiliano Perneta Proximo ao Parque 
das Grevilhas. R$700,00 - (44)98685200 - 
(44)32525200

RESIDÊNCIA COM 03 DORMITÓRIOS, 
SALA, COZINHA, BWC SOCIAL, LAVAN-
DERIA COBERTA, GARAGEM COBERTA
RUA D. PEDRO II, 108 - R$650,00 
(44)98685200
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1-Institucionalização de Territórios Criativos e Valorização do Patrimônio Cultural em 
destinos turísticos brasileiros para o Desenvolvimento Local e Regional; 

2 – Qualificação em Gestão, Fomento Financeiro e Promoção de Bens e Serviços 
Criativos Nacionais no Brasil e no Exterior; 
3 – Fomento à Criação/Produção, Difusão/Distribuição/Comercialização e 
Consumo/Fruição de Bens e Serviços Criativos, tendo como base as Dimensões 
(Econômica, Social, Ambiental e Cultural) da Sustentabilidade; 
4 – Direitos Autorais e Conexos, Aperfeiçoamento dos marcos legais existentes e 
Criação de Arcabouço Legal para a Dinamização da Economia Criativa Brasileira.  
 
Art. 4º - A 3ª. Conferência Municipal de Cultura, em caráter Intermunicipal será 
presidida pelo Secretário Municipal de Cultura de Maringá e, na sua ausência ou 
impedimento, pelo (a) Diretor Geral de Cultura, aderindo, portanto, este Município ao 
Regulamento editado pela Comissão Organizadora. 
 
Art. 5º - A Secretaria Municipal de Cultura de Maringá expedirá o regulamento da 3ª. 
Conferência Municipal de Cultura e este Município aderirá ao mesmo. 
 
Parágrafo único – O regulamento irá dispor sobre a organização e o funcionamento da 
3ª. Conferência Municipal de Cultura, inclusive sobre o processo de escolha de seus 
delegados. 
 
Art. 6º - Conforme prévio acordo com os Municípios da AMUSEP, a Secretaria 
Municipal de Cultura de Maringá expedirá Certificado de Participação aos participantes 
da 3º. Conferência Municipal de Cultura. 
 
Art.7º  – As despesas com o translado dos participantes até o local da Conferência e o 
seu retorno correrão por conta dos recursos orçamentários da Prefeitura Municipal 
destinados à Cultura. 
 
Art. 8º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. 
 
PAÇO MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA, 

ESTADO DO PARANÁ, AOS VINTE (20) DIAS DO MÊS DE JUNHO (06) DO ANO 
DE DOIS MIL E TREZE (2013). 
 
 
 

GERSON ZANUSSO 
Prefeito Municipal 
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Justiça bloqueia pagamentos da Telexfree 
e impede entrada de novos participantes

Vitor Soriano
iG São Paulo

Inajá recebe recursos do Plano de Apoio 
ao Desenvolvimento dos Municípios

O município de Inajá re-
cebeu no início da noite 
de segunda-feira, 17, re-

cursos do PAM – (Plano de Apoio 
ao Desenvolvimento dos Municí-
pios).

O governador Beto Richa au-
torizou a transferência de recur-
sos a fundo perdido para mais 26 
prefeituras, reforçando sua estra-
tégia de prestar forte apoio aos 
municípios, para que eles possam 
responder as demanda de suas po-
pulações. “Queremos desenvolver 
o Estado a partir dos municípios”, 
afirmou Richa no encontro, rea-
lizado no Palácio Iguaçu. Foram 
transferidos R$ 10 milhões para as 
26 prefeituras.

O prefeito de Inajá Alcides 
Elias Fernandes (Pitô) recebeu das 
mãos do governador Beto Richa o 
termo de adesão de Inajá ao PAM.

PAM 
Os recursos são do Plano de 

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br
Com informações ANPr

O prefeito Pitô fez questão de agradecer também ao Secretário 
do Desenvolvimento Urbano (SEDU), Ratinho Junior pelo apoio 

na liberação dos recusos. Pitô – prefeito de Inajá, Ratinho Junior 
(SEDU) e Admilson (Mimi) – Sec. de Administração de Inajá 

Governador Beto Richa 
durante a entrega do termo 

de adesão ao PAM para o 
prefeito de Inajá, Alcides 

Elias Fernandes (Pitô)

Fotos Osvaldo Vidual 
Apoio ao Desenvolvimento dos 
Municípios (PAM), que já atendeu 
mais de 240 prefeituras. O PAM 
repassa R$ 150 milhões para ci-
dades com até 50 mil habitantes 
aplicarem em projetos escolhidos 
pela própria população. Os recur-
sos são provenientes de devolução 
orçamentária da Assembleia Le-
gislativa do Paraná que, pela eco-
nomia feita pelos deputados e pela 
casa em geral, conseguiu devolver 
o valor para que fosse investido 
pelo Poder Executivo na melhoria 
de vida nas pequenas cidades.

Richa ressaltou que a elabo-
ração do plano surgiu da identifi-
cação de dificuldades financeiras 
apresentadas pelas administrações 
municipais. “Eu fui prefeito, e nas 
devidas proporções, sei das difi-
culdades dos prefeitos. Contem 
com o apoio do governo estadual 
para tudo que precisarem”, disse. 
O governador também lembrou 
da diminuição dos repasses fede-
rais, principalmente com a queda 
do Fundo de Participação dos Mu-
nicípios. “Se o Estado sofre com 
as medidas adotadas pelo gover-
no federal, imaginem os menores 
municípios”, diz Richa.

APLICAÇÃO
Os recursos a fundo perdido 

são aplicados nas mais diferen-
tes obras, desde pavimentação de 
ruas, barracões industriais, aqui-
sição de caminhões-caçamba, 

ambulâncias e micro ônibus, até a 
construção de capelas mortuárias.

Com três mil habitantes, o 
município de Inajá recebeu R$ 300 
mil e investirá os recursos do PAM 
na educação através da construção 

 
 

“DECRETO Nº 4. 055” 
 
DATA: 20 de junho de 2013. 
 
SÚMULA: Convoca a 3ª. Conferência Municipal da 
Cultura e dá outras providências. 
 
O SR. GERSON ZANUSSO, Prefeito do Município de 
Nova Esperança, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, 
 
CONSIDERANDO o que dispõe a Portaria nº 33, de 16 
de abril de 2.013, do Ministério  de Estado da Cultura e 
ainda, 
 
CONSIDERANDO os ditames da Política Municipal da 
Cultura, estabelecida pela Legislação pertinente; 
 
CONSIDERANDO que o município está em processo de 
adesão ao Plano Nacional de Cultura, conforme Acordo 
de Cooperação Federativa firmado e tramitante perante a 
União; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de avançar na 
implantação do Sistema Municipal de Cultura que 
comporta, além da Secretaria Municipal de Cultura, o 
Conselho Municipal de Cultura, o Plano Municipal de 
Cultura e o Sistema de Financiamento da Cultura; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de interação com o 
Sistema Nacional de Cultura em face da Nova Gestão 
Pública Municipal; 
 
DECRETA 
 

Art. 1º - Fica convocada a 3ª. Conferencia Municipal de Cultura, a ser realizada em 
caráter Intermunicipal com os municípios da AMUSEP e outros vizinhos que a 
aderirem, como etapa preparatória para a III Conferencia Nacional da Cultura, a se 
realizar no dia 05 de julho de 2013, no Teatro Calil Haddade, situado na Avenida Luiz 
Teixeira Mendes, nº 2.500, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Cultura de 
Maringá. 
 
Art. 2º - A 3ª. Conferência Municipal de Cultura desenvolverá seus trabalhos a partir do 
tema “UMA POLÍTICA DE ESTADO PARA A CULTURA: DESAFIOS DO 
SISTEMA NACIONAL DE CULTURA”, tendo por eixos e sub-eixos a orientação da 
Portaria supracitada, conforme segue. 
 

 
 

Art. 3º - Observados os princípios e objetivos do Plano Nacional de Cultura, definidos 
na Lei Federal nº 12.343, de 2 de dezembro de 2010, os temas da 3ª. Conferência 
Nacional de Cultura estarão alinhados com as diretrizes e metas do PNC e constituirão 
os seguintes eixos e sub-eixos temáticos: 

I- IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE CULTURA 
-Foco: Impactos da Emenda Constitucional do SNC na organização da gestão cultural e 
na participação social nos três níveis de governo (União, Estados/Distrito Federal e 
Municípios). 

1- Marcos Legais, Participação e Controle Social e Funcionamento dos Sistemas 
Municipais, Estaduais/ Distrito Federal e Setoriais de Cultura, de acordo com os 
Príncipios Constitucionais do SNC; 

2- Qualificação da Gestão Cultural: Desenvolvimento e Implementação de Planos 
Territoriais e Setoriais de Cultura e Formação de Gestores Governamentais e Não 
Governamentais, e Conselhos de Cultura; 

3- Fortalecimento e Operacionalização dos Sistemas de Financiamento Público da 
Cultura; Orçamentos Públicos, Fundos de Cultura e Incentivos Fiscais; 

4- Sistemas de Informação Cultural e Governança Colaborativa. 

II- PRODUÇÃO SIMBÓLICA E DIVERSIDADE CULTURAL 
-Foco: O fortalecimento da produção artística e de bens simbólicos e promoção da 
diversidade das expressões culturais, com atenção para a diversidade étnica e racial. 

1- Criação, Produção, Preservação, Intercambio e Circulação de Bens Artísticos e 
Culturais; 

2- Educação e Formação Artística e Cultural; 

3- Democratização da Comunicação e Cultura Digital; 

4- Valorização do Patrimônio Cultural e Proteção aos Conhecimentos dos Povos e 
Comunidades Tradicionais. 

III- CIDADANIA E DIREITOS CULTURAIS 
-Foco: Garantia do Pleno exercício dos direitos culturais e consolidação da cidadania, 
com atenção para a diversidade étnica e racial. 

1-Democratização e Ampliação do Acesso à Cultura e Descentralização da Rede de 
Equipamentos, Serviços e Espaços Culturais, em conformidade com as convenções e 
acordos internacionais; 

2-Diversidade Cultural, Acessibilidade e Tecnologias Sociais; 

3-Valorização e Fomento das Iniciativas Culturais Locais e Articulação em Rede; 

4-Formação para a Diversidade, Proteção e Salvaguarda do Direito à Memória e 
Identidades. 

IV- CULTURA E DESENVOLVIMENTO 
-Foco: Economia criativa como uma estratégia de desenvolvimento sustentável. 

de salas de aula na Escola Munici-
pal Doutor Narbal Oreste May.

“Essa parceria com o governo é 
muito importante, mostra o com-
promisso do Estado com as cida-
des. Esse programa é muito bom. 
É uma decisão importante do go-
vernador em favor dos pequenos 
municípios”, disse o prefeito Pitô 
após a entrega dos recursos.

O vice-presidente da As-
sembleia Legislativa, deputado 

Artagão de Mattos Leão Júnior, 
enfatizou as dificuldades que dos 
municípios para conseguir recur-
sos para projetos que atendam a 
população. “O Estado tem cum-
prido um papel importantíssimo. 
Pela primeira vez temos um gover-
no tão municipalista e que dá prio-
ridade para as pequenas cidades”, 
disse Artagão, que representou os 
outros deputados que prestigia-
ram o evento.

A Telexfree está impedida 
de fazer pagamentos aos 
seus divulgadores, bem 

como de cadastrar novos partici-
pantes. A decisão vale para todo o 
Brasil e para o exterior. A Justiça 
do Acre aceitou a denúncia do Mi-
nistério Público do Estado de que 
o negócio, apresentado como um 
sistema de telefone por internet 
(VoIP, na sigla em inglês), trata-
-se na verdade de uma pirâmide 
financeira disfarçada.

Os bens de Carlos Costa e 
Carlos Wanzeler, sócios adminis-
tradores da Ympactus Comercial 
LTDA – empresa que opera a Te-
lexfree – foram bloqueados pela 
decisão da juíza 2ª Vara Cível de 
Rio Branco, Thaís Queiroz Borges 
de Oliveira Abou Khalil. 

A suspensão dos pagamentos e 
dos novos cadastros vale até que a 
ação principal seja julgada, o que 
não tem data para ocorrer.

De acordo com o material de 
divulgação, a Telexfree é um siste-
ma de telefonia pela internet  que 
utiliza o marketing multinível para 

fazer a venda dos pacotes VoIP.  É 
possível atuar como vendedor e 
como divulgador. Nesse último 
caso, o interessado deve pagar uma 
taxa de adesão e fazer anúncios na 
internet.  Os vencimentos variam 
de acordo com o número de anún-
cios colocados, mas também com 
a quantidade de novos divulgado-
res angariados para a rede.

A Telexfree passou a ser inves-
tigada pelo Ministério da Justiça 
depois que diversos Procons do 
País foram consultados sobre o 
sistema – o procurador-geral de 
Mato Grosso, Paulo Prado, afir-
mou que no Estado pessoas esta-
vam vendendo joias e carros para 
investir dinheiro no sistema.

Em março, o Ministério da 
Fazenda informou que o modelo 
não é sustentável e sugeriu que o 
negócio se trata de uma pirâmide 
financeira, por depender do di-
nheiro dos novos aderentes para 
pagar os antigos, e não da venda 
dos pacotes VoIP.

Nos Estados Unidos, onde a 
empresa foi fundada, a Telexfree 
Inc. contratou em março um ad-
vogado que atuou em pelo menos 
dois casos de pirâmide financeira 
desmantelados pela Justiça.

Os representantes sempre ne-

garam irregularidades. Na noite de 
quarta-feira (19), não retornaram 
os contatos feitos pela reportagem. 

Em vídeo colocado numa rede 
social, Carlos Costa diz que a em-
presa não foi comunicada oficial-

mente da decisão, mas que tentará 
derrubar a liminar.

'Pessoas vão ficar no prejuízo'

"O foco da Telexfree é o recru-
tamento de pessoas. Como é uma 
atividade que não tem sustentabi-
lidade, na hora que não tiver mais 
gente para entrar, a cadeia quebra 
e as pessoas vão ficar no prejuí-
zo”, explicou a promotora  Nicole 
Gonzalez Colombo Arnoldi, uma 
das responsáveis pela medida cau-
telar que resultou na decisão, se-
gundo nota do Ministério Público 
do Acre (MP-AC).



www.jornalnoroeste.comSexta-feira, 21 de junho de 2013
GERAL - 11

CARICATURAS DA SEMANA
POR: PAULO NUNES

Cido - A ChurrascariaMiguel Santini Espaço BS

SEPARADOS NA MATERNIDADE

Kaká - Jogador do Real Madri – 
Espanha

Dan Stulbach - ator brasileiroLeo Citadini - jogador do 
Santos

Tom Hanks - ator norte 
americano

Zanchetti - Prefeito de Uniflor Demerval Cardia – Posto 
Shangri-lá

Aldo Carraro – Representante 
Comercial 

Belchior – Cantor e 
compositor

Dicas de pesca
Como aprender a fazer pesca submarina

O que consta dos registros, a 
pesca submarina teve início em 
Portugal e desde ai vem se dissi-
pando por vários países. 

No Brasil é praticado desde 
meados de 1990 e cada dia que 
passa vem atraindo mais pra-
ticantes e simpatizantes desse 
esporte.

       A pesca submarina con-
siste basicamente na imersão 
do pescador ao habitat natural 
do peixe, de posse do seu ar-
mamento de caça, que são os 
arpões. 

Uma vez imerso, o pescador 
procura sua presa e a segue pela 
água com o intuito de acertá-la. 

O pescador adepto desse 
esporte deve ser provido de pa-
ciência, pois encontrar e seguir 
o animal até que seja possível 
acertá-lo nem sempre é tarefa 
fácil de se realizar.

Instruções
1. 
Os praticantes desse esporte 

no Brasil, no entanto levam uma 
certa desvantagem, aqui em nos-

so país não é permitido o uso de 
cilindro no mergulho, devendo 
dessa forma o mergulhador fa-
zer uso apenas de seus pulmões.
Tal privação se dá em razão do 
governo brasileiro entender que 
o uso de cilindro configura pesca 
predatória. 

O mergulhador só faz uso de 
seu fôlego para ficar imerso, des-
sa forma, a pratica desse esporte 
em nosso país é considerada ra-
dical.

Para ser um bom, pescador-
-mergulhador, o candidato pre-
cisa de alguns atributos físicos, 
como, por obvio, bom condicio-
namento e ótimo fôlego.

Ao entrar no mar para rea-
lizar a pesca o mergulhador 
deve ter uma atenção especial 
ao entrar na água, deve fazer de 
forma mais sutil possível, pois 
caso contrario, espantará todos 
os peixes que se encontram nas 
proximidades. 

Dentro da água, o próximo 
passo é a aproximação do peixe. 
Realizar a aproximação não é ta-
refa fácil, pois você deve evitar 

ao máximo movimentos bruscos 
que possam afastar ou alertar o 
peixe que você está se aproxi-
mando.

Quando a pesca é realizada 
mais na superfície, há a possibi-
lidade de o pescador ficar imó-
vel, esperando que o peixe se 
aproxime ao inves dele. Esse tipo 
de procedimento exige muita pa-
ciência do mergulhador. 

Assim que o peixe ou o car-
dume se aproximarem é só atirar. 

Caso queira fazer mergu-

lhos com maior profundidade é 
preciso que realize movimentos 
leves e precisos. Escolha o peixe 
que deseja seguir e vá se aproxi-
mando dele sempre com muita 
calma. 

Percebendo que está há uma 
distância segura do peixe, mire 
com precisão o seu arpão e dis-
pare contra o peixe. Deve acertá-
-lo na cabeça, caso contrário o 
peixe continuará nadando, pois 
não estará imobilizado e sendo 
assim, perderá sua presa. 

Você sabia?
1- Música pode ajudar bebês 

prematuros
Unidades hospitalares onde são 

tratados os bebês prematuros co-
meçaram a tocar música. Acredita-
-se que a prática possa agilizar a 
cura e deixá-los mais confortáveis. 
Agora, um novo estudo descobriu 
algumas evidências de que isso 
funciona. Escrevendo online em 
“Archives of Disease in Childhood”, 
pesquisadores dizem que a música 
parece reduzir o nível de dor ex-
perimentado pelos bebês. Ela tam-
bém pode ajudá-los na transição de 
alimentação do cordão umbilical 
para a boca, diz o estudo.

2-Rinite afeta desempenho na 
escola e no trabalho

A rinite afeta a qualidade de 
vida e a produtividade de uma 
pessoa, seja adulto ou criança. Foi 
o que mostrou pesquisa divulga-
da no XIX Congresso Mundial de 
Otorrinolaringologia. A pesquisa 
ouviu 1.088 adultos e 4.618 crian-
ças em oito países da América Lati-
na em 2008. No Brasil, foram feitas 
entrevistas em oito capitais (Rio, 
São Paulo, Brasília, Salvador, Curi-
tiba, Porto Alegre, Belém e Belo 
Horizonte). Segundo o estudo, 

RELACIONAMENTOS 
SAUDÁVEIS E A GANÂNCIA

PARA MEDITAR

“O fiel será ricamente 
abençoado, mas quem tenta 
enriquecer-se depressa não 
ficará sem castigo.” (Prover-
bios 28:20)

Uma pessoa normal tem 
suas ambições dentro de seu 
senso de realidade. Chamo 
isso de normal. Por exem-
plo: para uma pessoa que foi 
criada numa familia pobre, 
ter um carro pode ser uma 
ambição distante. Para ou-
tros, ter dois carros, pode ser 
pouco, são realidades dife-
rentes. Convivo com pessoas 
que nunca viajaram de avião 
e eu estou enjoado de voar. 
Realidades diferentes levam 
a expectativas diferentes. O 
que corrompe o ser humano 
é a ganância.

Ganância é um nome 
bonito para uma ambição 
exagerada, super-poderosa, 
dominante, escravizadora. 
Da ganância para a avareza 
é um pulinho: avareza é uma 
ganância que leva o indi-
víduo a colocar seus bens e 
riquezas na posição de uma 
divindade. Veja que Lucas 
12:15 fala claremente que 
isso não é a vida. Não acho 
que seja uma questão numé-
rica, mas de atitude.

Este versículo adverte 
sobre um castigo para o que 
quer enriquecer depressa, 
não para o que quiser enri-
quecer honestamente, ainda 
que isso seja muito, mui-

to difícil - e em nossos dias 
cada vez mais difícil. Traba-
lhar é menos lucrativo do 
que trambicar, e a cada dia a 
distância aumenta mais.

O coração do fiel é gene-
roso, enquanto que o ganan-
cioso não reparte pensando 
que lhe sobrará mais. Na 
matemática desse mundo 
ganhar mil e gastar quinhen-
tos faz sobrar quinhentos. 
Na matemática do Reino de 
Deus, o mil pode virar dois 
mil se repartirmos o que te-
mos com os necessitados, 
se semeamos no Reino, se 
investirmos na expansão do 
Evangelho. 

O que tem isso a ver com 
relacionamentos? Como se 
pode enriquecer depressa 
sem abusar de outros, sem 
explorar oportunidades, 
sem explorar pessoas, sem 
maltratar alguém? Como é 
possível acelerar o enrique-
cimento sem deixar para trás 
a generosidade, a fidelidade, 
o envolvimento com algo de 
interesse geral e não pessoal? 
Isso, meu querido, é relacio-
namento puro.

“Senhor, não quero de-
sejar mais do que preciso e 
nem ser levado por ganância 
a menosprezar meus irmãos. 
Se for pra enriquecer à custa 
da minha integridade, aju-
da-me a permanecer como 
estou.”

Mário Fernandez

quase metade (48%) das crianças 
e adultos sofrem interferência na 
escola ou trabalho por causa dos 
sintomas da rinite. Desses, 14% 
foram impedidos de sair de casa 
pela doença; 17% tiveram o ren-
dimento afetado; e 17% passaram 
pelas duas situações. Sobre a qua-
lidade de vida, 19% disseram que 
a rinite tem grande impacto nela; 
24%, impacto moderado; 22% al-
gum impacto; e 14%, pouco. Como 
eles se sentem durante as crises da 
doença? 38%, sempre cansados; 
37% irritados; 34% ansiosos; 19% 
deprimidos.

3- Poeira do Saara provoca 
chuva na Amazônia

A poeira de uma das regiões 
mais áridas do mundo provoca 
chuvas na maior floresta úmida do 
planeta. Uma pesquisa publicada 
no mês passado na revista cientí-
fica Nature Geoscience mostra que 
o material que sai do Saara e atra-
vessa o Atlântico está ligado dire-
tamente à intensidade da precipita-
ção na Amazônia. Todo ano, entre 
fevereiro e abril, a areia suspensa 
por tempestades no deserto sai da 
África, cruza o oceano e alcança a 
América.

1ª Copa Amidos 
Pasquini 2013

O campeonato está a todo 
vapor, prometendo 
emoções fortes durante 

a competição. Queremos agra-
decer os atletas pelo espírito 
competitivo que vêem demons-

trando durante os jogos, e pela 
disciplina e respeito de todos.

Os jogos são ás 2ª, 4ª e 6ª á 
partir das 19:15hrs.

Airton Felipe – Diretor de 
Esportes

Jogos Abertos 
Do Paraná – Fase 

Regional em Loanda

Sob o comando do técnico 
Airton Felipe, a equipe de 
futsal feminino adulta de 

Nova Esperança, se classificou 
para a 2ª fase, que será realizada 
de 21 a 23 de junho em Loanda. 
Vencendo por 13 á 0 a equipe de 

São Pedro e por 1 á 0 a equipe de 
Sarandi pelas quartas de finais, 
jogará contra Santa Mônica nes-
ta sexta, ás 18:00hrs.

O técnico Airton Felpe agra-
dece ás atletas pela dedicação 
nos jogos.

Artagão de Mattos Leão Júnior, 
enfatizou as dificuldades que dos 
municípios para conseguir recur-
sos para projetos que atendam a 
população. “O Estado tem cum-
prido um papel importantíssimo. 
Pela primeira vez temos um gover-
no tão municipalista e que dá prio-
ridade para as pequenas cidades”, 
disse Artagão, que representou os 
outros deputados que prestigia-
ram o evento.

"O foco da Telexfree é o recru-
tamento de pessoas. Como é uma 
atividade que não tem sustentabi-
lidade, na hora que não tiver mais 
gente para entrar, a cadeia quebra 
e as pessoas vão ficar no prejuí-
zo”, explicou a promotora  Nicole 
Gonzalez Colombo Arnoldi, uma 
das responsáveis pela medida cau-
telar que resultou na decisão, se-
gundo nota do Ministério Público 
do Acre (MP-AC).
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Escola Vania de Atalaia realiza com 
sucesso mais uma edição da Festa Cultural

Décima nona festa 
cultural da Esco-
la Vania de Ata-

laia que esse ano teve como 
tema "Ritmos e Movimentos 
Musicais". Todos os anos  a 
Escola contagia toda comu-

Governo

Richa reforça apoio aos municípios e 
recebe o Jornal Noroeste em Curitiba

O governador Beto Richa 
ao autorizar na segunda-
-feira (17) a transferência 

de recursos a fundo perdido para 
mais 26 prefeituras, reforçou sua 
estratégia de prestar forte apoio aos 
municípios, para que eles possam 
responder as demanda de suas po-
pulações. “Queremos desenvolver 
o Estado a partir dos municípios”, 
afirmou Richa no encontro, rea-
lizado no Palácio Iguaçu. Foram 
transferidos R$ 10 milhões para as 
26 prefeituras.

Os recursos são do Plano de 
Apoio ao Desenvolvimento dos 
Municípios (PAM), que já atendeu 
mais de 240 prefeituras. O PAM 
repassa R$ 150 milhões para cida-
des com até 50 mil habitantes apli-
carem em projetos escolhidos pela 
própria população. Os recursos são 
provenientes de devolução orça-
mentária da Assembleia Legislativa 
do Paraná que, pela economia fei-
ta pelos deputados e pela casa em 
geral, conseguiu devolver o valor 
para que fosse investido pelo Poder 
Executivo na melhoria de vida nas 
pequenas cidades.

Richa ressaltou que a elabo-
ração do plano surgiu da identifi-
cação de dificuldades financeiras 
apresentadas pelas administrações 
municipais. “Eu fui prefeito, e nas 
devidas proporções, sei das difi-
culdades dos prefeitos. Contem 
com o apoio do governo estadual 
para tudo que precisarem”, disse. 
O governador também lembrou da 
diminuição dos repasses federais, 
principalmente com a queda do 
Fundo de Participação dos Muni-
cípios. “Se o Estado sofre com as 
medidas adotadas pelo governo 
federal, imaginem os menores mu-
nicípios”, diz Richa.

As prefeituras recebem de R$ 
300 mil a R$ 550 mil, de acordo o 
número de habitantes. Até o final 

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

“
O Jornal Noroeste 
é hoje um dos 
principais jornais 
de nosso Estado. 
Beto Richa – Governador do Paraná

O diretor do Jornal Noroeste, Alex Fernandes França 
aproveitou a ocasião para reivindicar ao Secretário do 
Desenvolvimento Urbano do Paraná (SEDU), deputado 
federal Ratinho Junior investimentos nos 12 municí-

pios que o jornal possui circulação

Governador Beto Richa no momento em que recebeu dos diretores do 
Jornal Noroeste Alex Fernandes França e José Antônio Costa um exemplar 

e o convite para participar das comemorações dos 18 anos do Noroeste

de junho, todos os municípios ha-
bilitados receberão os investimen-
tos. “O ponto forte desse programa 
é que a população escolhe a obra e 
a prefeitura não precisa devolver os 
recursos ao Estado”, disse o gover-
nador. Richa citou a redução dos 
repasses federais, principalmente 
com a queda do Fundo de Partici-
pação dos Municípios. “Se o Estado 
sofre com as medidas adotadas pelo 
governo federal, imaginem os me-
nores municípios”, afirmou ele.

O vice-presidente da Assem-
bleia Legislativa, deputado Artagão 
de Mattos Leão Júnior, enfatizou 
as dificuldades que os municípios 
para conseguir recursos para pro-
jetos que atendam a população. “O 
Estado tem cumprido um papel im-
portantíssimo. Pela primeira vez te-
mos um governo tão municipalista 
e que dá prioridade para as peque-

nas cidades”, disse Artagão, que re-
presentou os outros deputados que 
prestigiaram o evento.

 
INVESTIMENTOS E MICRO 

EMPRESAS
Os diretores do Jornal Noroes-

te, Alex Fernandes França, Osvaldo 
Vidual e José Antônio Costa parti-
ciparam da solenidade no Palácio 
Iguaçu da liberação de verbas aos 
26 municípios do Paraná.

Com uma agenda repleta de 

compromissos, o governador Beto 
Richa no mesmo dia recebeu pela 
manhã o presidente do grupo 
Renault-Nissan, Carlos Ghosn que 
esteve em Curitiba para anunciar 
investimentos no Paraná. Em reu-
nião com o governador Beto Richa, 
ele disse que se a projeção de cresci-
mento da participação na empresa 
no mercado nacional se confirmar, 
a montadora deve ampliar os inves-
timentos no Paraná. Ele destacou 
que a empresa deve investir R$ 1,5 

bilhão no Estado.
Notícia boa ainda foi anuncia-

da no mesmo dia pelo governador 
Beto Richa aos micros, pequenos 
e médios empresários paranaenses 
que atuam nos setores de comér-
cio e serviços, pois terão a partir de 
agora uma nova opção de crédito. A 
Fomento Paraná, instituição do Go-
verno do Estado, firmou um acordo 
em cooperação técnica com a Fede-
ração do Comércio do Paraná (Fe-
comércio) para garantir acesso dos 
associados da federação às linhas 
de crédito do Banco do Empreen-
dedor.

O termo foi assinado pelo go-
vernador Beto Richa, o presiden-
te da Fecomercio, Darci Piana, e 
o presidente da Fomento Paraná, 
Juraci Barbosa, no final da tarde 
de segunda-feira (17), no Palácio 
Iguaçu, em Curitiba. “Estamos de-
mocratizando o acesso ao crédito a 
este setor que tanto contribui para 
o crescimento econômico do nosso 
Estado”, afirmou o governador.

Aproximadamente 416 mil em-
presas são associadas à Fecomércio, 
representadas por 59 sindicatos. 
Mais de 1,6 milhão de pessoas tra-
balham na área, que é responsá-
vel por cerca de 60% do Produto 
Interno Bruto (PIB) paranaense. 
“Reconhemos a importância desta 
federação e tomamos esta decisão 
de ofertar, por meio do crédito ba-
rato, oportunidade de crescimento 
e estabilidade para os pequenos em-
presários”, ressaltou Richa.

 

JORNAL NOROESTE
O governandor Beto Richa fez 

questão de atender os diretores do 
Jornal Noroeste, na ocasião para-
benizou o jornal pelos 18 anos de 
existência. “Nesta data de comemo-
ração de 18 anos, a maioridade do 
Jornal Noroeste, quero manifestar 
minhas congratulações por mais 
um ano de existência deste im-
portante veículo de comunicação 
que tem contribuido de forma de-
cisiva e intensa no fortalecimento 
da nossa democracia, trazendo a 
todos a boa informação, a infor-
mação de qualidade e hoje tem nos 
seus quadros profissionais muito 
competentes e tem defendido os 
interesses principalmente dos mu-
nicípios que compõem a região 
noroeste do Estado do Paraná. O 
Noroeste é hoje um dos principais 
jornais de nosso Estado, e portanto 
em nome de todos os paranaenses 
quero cumprimentar os seus dire-
tores, funcionários, colaboradores 
pela importância do jornal para o 
Estado do Paraná. Parabéns e vida 
longa ao Jornal Noroeste”, finalizou 
o governador Beto Richa.

Além do governador Beto Ri-
cha, os deputados estaduais Teruo 
Kato, Enio Verri e Evandro Junior 
enfatizaram a importância do Jor-
nal Noroeste, além do Secretário 
do Trabalho e Emprego – deputado 
Romanelli e o Procurador Geral do 
Ministério Público do Paraná, dr. 
Gilberto Giacoia parabenizaram o 
Jornal Noroeste pelos 18 anos de 
existência.

Fotos Osvaldo Vidual

Programa Paraná Seguro 
entrega viatura 0km para PM

Nova Esperança

O Governo Beto Richa 
através do deputado 
Teruo Kato entre-

gou esta semana uma viatura 
AMAROK zero kilometro para 
o Batalhão da Policia Militar. A 

entrega do veiculo de apoio a 
segurança, faz parte do progra-
ma Paraná Seguro. Estiveram 
presente ao evento de entrega 
das chaves ao comando pelo 
Prefeito Gerson Zanusso, os 

vereadores Graça Bordin e Is-
samu, o empresário Eduardo 
Pasquini e o Deputado Teruo 
Kato.

(Assessoria de Imprensa)

nidade num clima de energia 
e aprendizado, onde os alu-
nos são envolvidos pelo tema 
abordado e têm oportunidade 
de desenvolver seu potencial 
artístico  e cultural, além de 
uma pesquisa profunda sobre 

o tema.  Em 2013, os ritmos: 
Sertanejo, country, axé, e pop 
rock foram os ritmos estuda-
dos  e contou com a parce-
ria dos vocalistas da bandas: 
Fonte Luminosa,Santa Moni-
ca e  Novo Estilo. Os alunos 
foram motivados a trabalhar 
sua desenvoltura, desinibição 
e talentos musicais.  Segundo 
a diretora Angela Candioto, 
(esta é uma festa tradicional 
que movimenta toda a comu-
nidade que apoia e incentiva a 
APMF da Escola . Isso se deve 
a grande credibilidade que a 
população Atalaiense depo-
sita no trabalho da equipe da 
Escola Vania, trabalho esse, 

que conta com total apoio da 
Prefeitura Municipal da cida-
de, Secretaria de Educação e 
Cultura, APMI, Departamen-
to de Obras e Transportes e é 
claro  dos parceiros que cola-
boram com a APMF da Esco-
la que exibe com orgulho o 
resultado da festa).
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Conquistas da Escola Estadual 
do Campo Barão de Lucena 

A Escola Estadual do 
Campo Barão de Lu-
cena parabeniza seus 

atletas, que participaram dos 
Jogos Escolares do Paraná – 
Fase Regional realizado em 
Nova Esperança, de 20 a 26 de 
maio, bem como a professora 
Márcia Keiko Ono pelas vitó-
rias conquistadas.

1º lugar futsal feminino B
1º lugar tênis de mesa femi-

nino B
2° lugar xadrez convencio-

nal por equipe 
2º lugar 250 metros rasos – 

masculino B 

3º lugar 75 metros rasos – 
masculino B, classificando o 
aluno Alex Conde nos 75 m ra-
sos na cidade de Guarapuava 
– PR.

O esporte proporciona às 
pessoas uma maior qualidade 
de vida, tanto física, como emo-
cional e social. A Escola Esta-
dual do Campo Barão de Luce-
na funciona em Tempo Integral, 
oportunizando assim, seus alu-
nos a um tempo maior dedicado 
aos esportes.

A prática esportiva como 
instrumento educacional visa 
o desenvolvimento integral das 

crianças, jovens e adolescen-
tes, capacitando o indivíduo a 
lidar tanto com suas necessida-
des, desejos e expectativas, bem 
como com as das outras pessoas. 
Através das aulas de Educação 
Física e relacionadas é possível 
alcançar uma integração social 
maior do aluno, oferecendo ao 
mesmo estímulo a personalida-
de intelectual e física. Esporte 
é ação e transformação na vida 
dos alunos.

Apoio: Clínica Pediátrica 
Dr. Juarez de Oliveira

Programa Paraná Seguro 
entrega viatura 0km para PM
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CAMPEONATO PARANAENSE SUB 17

SANTOS PARANAENSE 
- NOVA ESPERANÇA 

assume ponta do grupo  D

Jogando com unifor-
me e escudo do Santos, 
com quem tem parceria,  

Nova Esperança surpreen-
deu o Coritiba, sábado, no 
CT da Graciosa, ao conquis-
tar grande vitória por 1x0, 
em jogo válido pela rodada 
inicial do returno da 2.ª fase 
do Campeonato Paranaense 
Juvenil.

Com os três pontaços, 
NOVA  ESPERANÇA assu-
miu a ponta isolada do Gru-
po D da competição Sub-17 
e agora fica em situação con-
fortável pra passar de fase, 

inclusive se acabar líder, terá 
benefícios futuros, como jo-
gar em casa no jogo da volta, 
da próxima fase.

Faltando duas rodadas, 
a classificação ficou assim: 
ACP, 9pg; Coxa e Cincão, 6pg 
e São José, 3pg.

Nova Esperança não deu chance para o Coritiba, com 
marcação cerrada: cada vez que o Coritiba pegava na 

bola, havia três nova esperancenses na marcação. 

Edison, autor do gol da 
vitória de Nova Espe-
rança sobre o Coriti-

ba, sábado dia 15, na 
Capital do Estado. Na 
foto é carregado por 

Andrey,Timaia e Wayni

O jovem casal Letícia Dayane Pereira Fossalusa  e 
Paulo Henrique Fossalusa, filhos dos casais Fátima 
e Arlindo Pereira, e, Lurdes e Henrique Fossalusa, 
família tradicional de Ângulo que comemoraram 

no dia 25 de maio o seu enlace matrimonial

18º Jantar de Aniversário 
do Jornal Noroeste

Autoridades Estaduais confirmando presença

Deputado Estadual Enio Verri

Deputado Estadual Teruo Kato

Deputado Estadual e Secretário do 
Trabalho, Luiz Cláudio Romanelli

Maria Amélia - MP Paraná

Procurador Geral do Ministério Público 
do Paraná, dr Gilberto Giacóia

Vizzu 
Magazine


