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Merlos Imóveis entrega as obras de infraestrutura do 
Jardim Europa

Depois de ser lançado há 
um ano, a infraestrutu-
ra do Jardim Europa em 

Presidente Castelo Branco, em-
preendimento da Merlos Imóveis, 
foi entregue aos compradores, na 
noite de terça-feira, 30 de abril.

Os irmãos Marcel Valério Mer-
los, Magno Sandro Merlos e toda 
equipe da Merlos Imóveis, recebe-
ram seus convidados para o coque-
tel de entrega do Jardim Europa, 
no Amazon Eventos em Presidente 
Castelo Branco.

Durante a solenidade, foi apre-
sentada toda infraestrutura do em-
preendimento, que conta com 156 
lotes residenciais e comerciais.

SONHO
Há quatro anos, a Merlos Imó-

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

veis vem contribuindo para a rea-
lização do sonho dos paranaenses 
em adquirir um imóvel.

Buscar excelência e lideranças 
em todas as suas áreas de atuação é 
o objetivo a Merlos Imóveis.

E o caminho para o sucesso, é 
buscar a inovação e os melhores 
recursos, para transformar o sonho 
da casa própria em realidade.

Foi pensando assim que os 
irmãos Marcel Valério Merlos e 
Magno Sandro Merlos consolida-
ram a Merlos Imóveis – uma das 
mais respeitadas construtoras e 
imobiliárias do Paraná.

A Merlos Imóveis conta com 
uma estrutura completa, com pro-
fissionais altamente qualificados, 
com mais de 50 colaboradores efe-
tivos na empresa, sempre prontos 
para melhor atender seus clientes.

A cada dia, a empresa se firma 
no ramo em busca de novos desa-
fios e oportunidades de negócios, 
com foco, ambição, responsabili-
dade e muito trabalho, proporcio-
nando assim, muito mais quali-
dade de vida e oferecendo a seus 
clientes novas opções de investi-
mentos, com um grande retorno 
garantido em um curto prazo de 
tempo.

Além do Jardim Europa a Mer-
los já vendeu e entregou o Jardim 
América de Paiçandu, Imperial I 
e II em Floresta e agora na mesma 
cidade lança o 5° loteamento o Jar-
dim Itália.  

Novos projetos já estão em an-
damento, vários deles em processo 
avançado e outros sendo entregues 
em tempo recorde, antes do prazo, 
em várias cidades do Paraná.

JARDIM EUROPA

O  Jardim Europa, em Presi-
dente Castelo Branco, lançado há 
um ano e recebendo hoje, toda in-
fraestrutura.

Presidente Castelo Branco, 
município atuante na agropecuá-
ria, principalmente na cana-de-
-açúcar, vem crescendo de forma 
contínua e conta com 4.775 habi-
tantes, sendo que destes 4.188 es-
tão na zona urbana e 587 na zona 
na zona rural. O Jardim Europa 
conta com 156 lotes residenciais e 
comerciais, incluindo toda infraes-
trutura de pavimentação asfáltica, 
com galerias pluviais, meio-fio, 
iluminação pública, arborização e 
demarcação dos lotes.

Com uma excelente localiza-
ção e próximo de Maringá, o Jar-
dim Europa, tem tudo planejado 
rigorosamente para atribuir todo 

A prefeita de Presidente Castelo Branco, Gisele Faccin ladeada pelos dire-
tores da Merlos, os irmãos: Marcel Valério Merlos e Magno Sandro Merlos

Os diretores da Merlos e o gerente 
de vendas, Rafael entregaram para 
prefeita Gisele e vice Luiz a chave 

simbólica do Jardim Europa “A Merlos Imóveis vem contribuindo para a realização do so-
nho de muitos paranaense” salientou o diretor Magno Merlos

Executivo de Presidente Castelo Branco junto com a equipe da Merlos Imóveis

“Expandindo cidades, esse é 
o lema da Merlos”, destacou o 

diretor Marcel Merlos

conforto, acessibilidade e seguran-
ça para seus futuros moradores.

Prestigiaram a solenidade e en-
trega da infraestrutura do Jardim 
Europa, a prefeita de Presidente 
Castelo Branco, Gisele Faccin, o 
vice-prefeito Luiz Trolez, o prefei-
to de Floresta, José Roberto Ruiz, 
além de investidores e clientes da 
Merlos.

Fotos: Osvaldo Vidual
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incer tezas 
e embates, 
capaz de 
mudar o 
desfecho da 
ação penal 
que conde-
nou gente 
graúda à 

cadeia. A publicação do acórdão 
do mensalão e a  apresentação 
dos recursos pela defesa dos acu-
sados devem forçar os ministros a 
reverem  e rediscutirem as penas 
impostas a 12 dos 25 réus enqua-
drados por lavagem de dinheiro e 
formação de quadrilha. A nova 
análise dos casos poderá provo-
car uma reviravolta nos proces-
sos e acabar livrando inúmeros 
políticos da cadeia.  Esse é um 
cenário que se apresenta e se con-
sumado, poderá  apagar o marco 
contra a cultura da impunidade 
no Brasil. Como cadeia no Bra-
sil  foi feita para pobres e para 
os negros, acredito piamente que 
esses colarinhos brancos poderão 
não irem para a prisão e o STF 
ficar totalmente desmoralizado. 
Entre os ministros que vão votar 
no  julgamento do mensalão.  há 
uma certa preocupação com o 
voto do ministro Teori Zavascki ( 
foto gordão careca )  que está com 
uma tendência de votar a favor 
dos réus.

Obama exibe  sua foto com apli-
ques imitando o “ cabelo e franja 
de sua esposa Michele”;
• PEC 37 que tira poderes do Mi-
nistério Público  foi retirada de 
votação e  será  modificada por 
um grupo de estudos formado por 
Procuradores, Promotores, Poli-
ciais, dois Senadores, dois Depu-
tados Federais e um representante 
do Ministério da Justiça;
• Safra de grãos 2012/2013 é re-
corde no Paraná. A soja foi a 
grande responsável pelo grande 
aumento;
• Que humilhação sofreu o time 
do Barcelona ao ser goleado por 
7 x 0 no placar agregado pelo 
Bayern de Munique. Bayern e 
Borússia Dortmund vão decidir a 
Champions League 2013. Futebol 
alemão em alta.

Será que não valeu nada?
O mais rumoroso caso de cor-
rupção já julgado pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF) viverá 
nos próximos dias um capítulo de 

GERAL - 3

ENTRELINHAS
***Que perigo a Dengue no Rio de Janeiro durante a Copa das Confederações no mês de junho deste ano. 
Vocês já pensaram se qualquer atleta de fora pegar a doença?***Meus cumprimentos à colega de trabalho, 
enfermeira Juliana Fernandes, que no dia 1º de maio último, comemorou seu níver. Meus parabéns 
Juliana***No Clássico Bahia e Vitória na Fonte Nova em Salvador, torcedores do Bahia irritados com 
a derrota do seu time, jogaram “caxirolas” nos atletas. *** Pelo visto, os chocalhos criados por Carlinhos 
Brown para a Copa-2014 vira arma nas mãos de torcedores.***A pedagoga Rosilene Gimenes, de Barão 
de Lucena, é a nova professora de classes especiais da APAE. Felicidades Rosilene!***Que barbaridade a 
FIFA querendo proibir a venda de comidas típicas na Bahia por ocasião dos jogos da Copa? Pode uma 
coisa dessa?***

O jogador Bernardo  do Vasco da Gama foi a um baile funk no último dia 21 de abril, 
na favela Complexo da Maré, no Rio de Janeiro e se deu mal. Tudo porque  o jogador 
estava transando com uma namorada de traficante. Bernardo e a moça apanharam 
muito depois de ficarem nus à vista de todos.*** “Ministério Público e Polícia tem 
que estar juntos no combate à criminalidade e na defesa do Estado de Direito. A 

disputa corporativa não é boa para ninguém. Temos que encontrar o equilíbrio que seja bom para a 
sociedade.”.(José Eduardo Cardozo, Ministro da Justiça).

Opinião do Blog
Tráfico de influências no Tribu-
nal de Justiça/PR
Diversas denúncias de tráfico de 
influências assim como a baixa  
produtividade pairam sobre o 
Tribunal de Justiça do Paraná. O 
Corregedor Nacional de Justiça 
(CNJ), Francisco Falcão,  veio ao 
Paraná e confirmou à imprensa 
diversas denúncias que tem re-
cebido do Tribunal de Justiça do 
Paraná, principalmente contra 
o Presidente do Tribunal, Clay-
ton Camargo, e do Desembar-
gador Rafael Augusto Cassetari, 
que estariam vendendo senten-
ças por R$200 mil cada. Outra 
queixa do Conselho Nacional de 
Justiça é contra a baixa produti-
vidade dos desembargadores do 
Paraná, dando a  medíocre nota 
cinco ( de zero a dez ) a produ-
tividade. Como é impressionante 
a ganância do ser humano. Um 
desembargador ganha mais de 
R$20 mil reais por mês, além do 
auxílio alimentação, auxílio mo-
radia, auxílio vestuário,auxílio 
livro, 14 salários por ano, férias 
em julho e janeiro. Você que está  
lendo este blog ganha tudo isto? 
Se comprovadas as falcatruas, os 
referidos desembargadores de-
veriam ser exonerados e presos. 
Mas sempre o que acontece é que 
são aposentados com todas as 
regalias. Pode uma coisa dessas?

Gays de “Cristo”
O culto de  estreia da Igreja Con-
temporânea no Tatuapé,  em São 
Paulo, fundada há seis anos pe-
los pastores Fábio Inácio de Sou-
za e Marcos Gladstone, casados 
desde 2009 e há dois anos  são 
pais adotivos de dois meninos, a 
Igreja Contemporânea entra na 
disputa do mercado da fé ofere-

cendo um espaço raro entre os re-
ligiosos em geral: a aceitação da 
homossexualidade.  No primeiro 
culto do templo realizado sábado 
último,27 de abril, que durou três 
horas,  o templo estava lotada de 
gays, lésbicas, travestis, transgê-
neros e até alguns heteros.. Em 
inúmeros cânticos, a Igreja era 
transformada em Boate da Fé, 
sendo as luzes rebaixadas e todos 
dançando. O casal de pastores 
Fábio Inácio e Marcos Gladsto-
ne já tem vários  outros templos 
espalhados em São Paulo, Rio de 
Janeiro e Belo Horizonte.  Qual 
Bíblia será que eles estão lendo 
para firmar seus fundamentos? 
Dê a sua opinião sobre esse as-
sunto para o blog pela internet. 
Afinal de contas, caminhamos 
para onde?

Copel investindo em Nova Es-
perança
Durante muito tempo este blog 
criticou a Copel pelos inúmeros  
apagões que acontecem  perio-
d i c a m e n t e 
em nossa ci-
dade, mesmo 
muitas vezes, 
sem apresen-
tar qualquer 
motivo que 
justi f icasse 
a falta de 
energia elé-
trica, não somente no Jardim 
Los Angeles onde resido, como 
em toda a cidade. Em contato 
que  tivemos com o gerente local 
da Copel, sr. Edmilson Avelar, 
o mesmo nos informou que os 
constantes apagões estão prestes 
a desaparecerem. A empresa está  
aumentando a sua capacidade de 
transmissão em todo o Paraná e 
Nova Esperança  também rece-

berá importantes melhorias. Já 
estão sendo instalados dois trans-
formadores de 20MVA em substi-
tuição aos atuais que estão obso-
letos. Diversos vereadores foram 
visitar as obras da Subestação de 
138 mil volts da Copel de nossa 
cidade no último dia 10 de abril 
e ficaram muito satisfeitos pelo 
que viram. Dentro de alguns me-
ses, segundo Edmilson, os traba-
lhos estarão prontos e poderemos 
usufruir de uma substancial me-
lhoria na qualidade dos serviços. 
Este blog cumprimenta o gerente 
da empresa,  Edmilson Avelar, 
pelo excelente trabalho que vem 
desenvolvendo em prol de nossa 
comunidade. 

Coisas do Cotidiano
• Surge uma Lavanderia. Será 
inaugurada neste mês de maio na 
Praça próxima ao NIS, em Nova 
Esperança, uma moderna Lavan-
deria de propriedade de Bilbat-
son Godoy Bueno. Equipamen-
tos modernos, funcionários   em 
treinamentos, a nova lavanderia 
surge com a capacidade de lavar 
e passar os mais diferentes tipos 
de tecidos. Parabéns Bil!;  
• Durante a reinauguração do  
Maracanã ( pela terceira vez ), 
houve violentos protestos. Depois 
de gastarem mais de um bilhão  
de reais na reforma do Estádio, 
resolveram terceirizar. A popu-
lação brasileira  que já não está 
engolindo mais essa montoeira 
de besteira, resolveu protestar. A 
pergunta é por que não terceiri-
zaram antes do governo gastar 
hum bilhão de reais na obra?
• Reunião recente em Foz do 
Iguaçu com a presença do gover-
nador Beto Richa, lideranças do 
Noroeste do Paraná iniciaram 
um movimento  importante que 
é a duplicação da BR 376 entre 
Mandaguaçu e Porto São José. 
Como a duplicação de Manda-
guaçu a Nova Esperança deve-
rá acontecer até 2017, que tal a 
VIAPAR antecipar a duplicação 
e premiar toda a região  neste 
difícil trecho da rodovia até Ma-
ringá?

• A Dinamarca foi o primeiro país 
do mundo a legalizar o casamen-
to entre homossexuais. Por falar 
em homossexualismo, a Diocese 
de Bauru excomungou o padre  
Roberto  Francisco Daniel ( o 
padre Beto ),48,  por insistir em 
divulgar na internet que o amor 
entre pessoas do mesmo sexo é 
muito profundo, ou seja, defender 
o homossexualismo;
• Em São Bernardo Campo(SP), 
a dentista de 
46 anos  Cin-
thya Magaly 
Moutinho de 
Souza  mor-
reu queimada 
após bandidos 
atearem álcool 
e fogo na profissional, depois de 
amarrada,  enquanto trabalhava.  
Os bandidos, menores de idade, 
disseram que agiram assim em 
virtude de estarem sob o efeito de 
cocaína e  a dentista ter apenas 
R$ 30 reais em sua conta;
• Eles votam para presidente, po-
dem até mudar de sexo, mas são 
tratados como crianças quando 
cometem crimes bárbaros. Por 
que não podem ir para a cadeia? 
A maioridade penal aos 16 anos 
tem que vir  já. Precisamos en-
frentar de vez essa questão.
• No tradicional jantar com os 
correspondentes na Casa Branca, 

Polícia Militar apreende veículo utilizado para 
transporte escolar

Cabo Ivanildo Ferreira dos Santos   
Assessoria de Imprensa

Na terça-feira, 30, Policiais 
Militares da 3ª Compa-
nhia de Nova Esperança 

abordaram um veiculo que estava 
sendo utilizado para transporte de 
estudantes, na maioria crianças, 
em situações precárias. 

Os policiais resolveram parar 
o veiculo Ásia Topic DLX, mais 
conhecido como VAN, em virtude 
das condições que ele apresentava, 
ou seja, placa ilegível, sem inscri-
ções obrigatórias e definidas pelo 
Conselho Nacional de Transito 
(Contran), pneus carecas e que 
em consulta no sistema do De-
tran, verificou-se que o referido 
veiculo estava com pendências 
de impostos desde o ano de 2009, 
totalizando aproximadamente R$ 
1.200,00 (um mil e duzentos reais) 
de débitos e diante de tal situação 
o veiculo foi notificado, apreendi-
do e recolhido ao pátio da 3ª Com-
panhia de Nova Esperança, para a 
sua regularização.

Os pais que dependem do 
transporte escolar devem observar 
algumas normas a fim de garan-
tir que seus filhos estejam sendo 
transportados de forma legal e 
segura. 

Os veículos autorizados a fa-
zer o transporte de estudantes 
são: ônibus, Vans, VW Kombi e 
embarcações. Alguns municípios, 
onde as estradas são precárias, os 
DETRANs autorizam o transporte 
de alunos em carros menores, des-
de que os veículos sejam adapta-
dos para o transporte de alunos e 
esses veículos autorizados extraor-

dinariamente são, normalmente, 
caminhonetes. 

As motocicletas, carros de pas-
seio e caminhões não são recomen-
dados para transportar alunos.

Antes de contratar o serviço, 
pense e verifique os seguintes pon-
tos:

- Tanto o veículo quanto o 
motorista devem ser credenciados 
pelo Detran. Exija que esta docu-
mentação esteja em dia, pois com o 
início das aulas, o número de Vans 
clandestinas tende a aumentar em 
várias cidades, certifique-se que 
este não é o seu caso.

- Procure referências e ao con-
tratar o serviço, tenha sempre o 
nome completo do motorista e seu 
telefone para caso precise entrar 
em contato com a Van.

- Conheça o trajeto feito pela 
Van escolar.

- Cada criança dentro da Van 
ou ônibus escolar deve ter acesso a 
um cinto de segurança.

- Não permita que seu filho 
seja transportado em pé ou que 
o número de crianças dentro do 
transporte exceda o limite permi-
tido pela lei.

- Crianças com idade abaixo de 
7 anos, devem ter assentos de segu-
rança específicos para a idade.

- Informe-se sobre a área de 
embarque e desembarque para sa-
ber se o procedimento é feito com 
segurança pelos responsáveis pelo 
transporte.

- Se o transporte é feito em um 
ônibus, então é necessário a super-
visão de um adulto para assistir aos 
menores.

- O material escolar deve ter 
lugar próprio, para não incomodar 
ou comprometer a segurança du-

rante o percurso.
- É essencial que os pais aju-

dem na fiscalização deste tipo de 
transporte para garantir segurança 
a todas as crianças.

AUTORIZAÇÃO ESPECIAL
 Todo veículo que transporta 

alunos deve ter uma autorização 
especial, expedida pela Divisão de 
Fiscalização de Veículos e Condu-
tores do Detran ou pela Circuns-
crição Regional de Trânsito (Cire-
tran). A autorização deverá estar 
fixada na parte interna do veículo, 
em local visível.

Além das vistorias normais no 
Detran, o veículo que transporta 
alunos precisa fazer mais duas vis-
torias especiais (uma em janeiro e 
outra em julho), para verificação 
específica dos itens de segurança 
para transporte escolar.

Oriente seu filho à:
- Permanecer sentado durante 

o percurso.
- Sempre colocar o cinto de se-

gurança.
- Obedecer e respeitar o moni-

tor ou motorista da Van.
- Evitar conversar com o moto-

rista enquanto ele dirige.
- Não fazer bagunça dentro do 

veículo e não mexer na porta do 
veículo em movimento.

- Converse com a criança para 
que descreva o que ocorre no traje-
to, onde param e como o motorista 
se comporta no trânsito.

A policia militar tem recebido 
diversas ligações anônimas que in-
formam sobre situações de veícu-
los utilizados para este fim e que se 
encontram em situações precárias 
e sem a devida autorização e ainda 
circulam pela cidade com excesso 
de alunos (crianças), todos fora de 
seus assentos e que chegam até a 
colocar a cabeça para fora do vei-
culo.

Sabemos da grande necessida-
de do transporte escolar, porem, 
devemos zelar pela segurança das 
crianças que são transportadas de 
maneira incorreta e sem seguran-
ça nenhuma, para isso estaremos 
abordando esses veículos e veri-
ficando se seus condutores estão 
cumprindo as normas definidas 
pelo Código de Trânsito Brasilei-
ro, comenta o responsável pelo 
comando da 3ª Companhia, 1º Te-
nente QOPM Josoel Martins.

Diversas irregularidades levaram a Polícia Militar a apreender 
o veículo Ásia Topic mais conhecido como Van

Polícia Militar

Segurança

Operação “Nhapecani” 
detém 82 pessoas e apreende 

armas de fogo e drogas 
A quarta edição da megaopera-

ção de segurança pública denomi-
nada “Nhapecani” resultou na de-
tenção de 82 pessoas e na apreensão 
de 315 veículos, 18 armas de fogo, 
472 pedras de crack, 21,8 quilos de 
maconha e 2,5 quilos de cocaína. A 
operação cobriu todo o território 
paranaense e teve a participação de 
aproximadamente 4 mil agentes de 
Segurança Pública, entre policiais 
militares, civis, federais e rodoviá-
rios, além de mil viaturas de todas 
as forças. 

No total foram feitas 21.796 
abordagens de pessoas em 350 pon-
tos de bloqueio. Também foram 
cumpridos sete mandados judiciais 
de busca, apreensão e prisão de fo-
ragidos. 

Durante a operação, que é coor-
denada pela Polícia Militar, são 
feitas batidas em locais suspeitos 
e abordagens para fiscalização de 
veículos, pessoas e estabelecimentos 
comerciais, em busca de armas, dro-
gas e foragidos.

“Temos obtido excelentes resul-
tados, porque é uma operação estra-
tégica, de enorme envergadura, com 
grande mobilização de efetivos e 
recursos logísticos”, afirma o subco-
mandante-geral da Polícia Militar, 
coronel José Vilmar Becker.

Para o delegado adjunto do 
Centro de Operações Policiais Espe-
ciais (Cope), Danilo Zarlenga Cris-
pim, a participação da Polícia Civil 
facilita e acelera o cumprimento de 
mandados judiciais em aberto e aju-
da na verificação de investigações 
em andamento. “Estamos todos 
buscando o melhor resultado para 
a sociedade no combate à crimina-
lidade”, disse ele.

ABORDAGENS 
 Entre as 21.796 pessoas abor-

dadas na operação Nhapecani, 83 
foram detidas, 58 assistidas e 34 
adolescentes foram apreendidos 
por envolvimento com crimes. Os 
policiais também se depararam com 
43 situações de flagrante e 13 de 
flagrante de ato infracional. Foram 
cumpridos sete mandados judiciais 
e vistoriados 1.048 locais. 

Foram vistoriados 11.707 veí-
culos e 328 deles, que estavam em 
situação irregular, foram apreendi-
dos. Outros 13, que estavam com 
alerta de furto ou roubo foram re-
cuperados. Foram apreendidas 14 
Carteiras Nacionais de Habilitação 
(CNH) e emitidas 1.206 multas por 
infrações de trânsito. 

Os policiais ainda apreenderam 
59 objetos ilícitos ou de contraban-
do. Das ações, 37 resultaram em 
assinatura de Termo Circunstancia-
do. No total, foram apreendidas 18 
armas de fogo e 75 munições, além 
de 472 pedras de crack, 21,8 kg de 
maconha, 2,5 Kg de cocaína e 120 
frascos de lança perfume. 

Com esta ação foi reduzida a in-
cidência de crimes violentos contra 
a pessoa (homicídios, latrocínios e 
lesões corporais) e contra o patri-
mônio (furtos e roubos), tanto a re-
sidências quanto ao comércio, bem 
como os casos de roubos e furtos 
em veículos. “Para atingir estes ob-
jetivos, fizemos uma operação com 
abrangência estadual, interditando 
áreas de interesse policial por ações 
pontuais”, disse o coronel Péricles de 
Matos, Comandante do 6º CRPM e 
coordenador operacional da Polícia 
Militar e da operação Nhapecani no 
Paraná
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Golemba enumera conquistas para 
Alto Paraná nestes 59 anos

O prefeito de Alto Paraná, 
dr. Cláudio Golemba 
(PSDB), falou a repor-

tagem do Jornal Noroeste na tar-
de de segunda-feira, 29 de abril. 
Com muito otimismo o gestor 
enumerou as conquistas do mu-
nicípio nestes 59 anos que serão 
oficialmente completados no dia 
05 de maio.

A cidade que segundo dados 
do último censo do IBGE/ 2010 
estava com 13.663 habitantes 
tem crescido no campo com o 
plantio de laranjais, pecuária, 
mandioca e cana-de-açúcar e na 
cidade com a vocação voltada à 
industrialização e diversificação 
do parque industrial.

“Hoje quem passa as mar-
gens da BR-376 pode conferir a 
enorme quantidade de indústrias 
e empresas que surgiram em 
Alto Paraná nos últimos anos, 
fruto de um trabalho sério, de 
valorização dos empreendedores 
que acreditam no potencial do 
município”, enfatizou o prefeito.

CONQUISTAS
De acordo o prefeito Cláudio 

Golemba, nos 59 anos de Alto 
Paraná os municípes podem co-
memorar pois as conquistas são:

“A construção de 52 casas em 
fase final com toda infraestru-
tura incluindo asfalto, galerias e 
iluminação pública, obra orçada 
em R$ 2,2 milhões, recape asfál-

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

tico com recursos próprios e do 
Estado num total de 24 mil me-
tros quadrados ao valor de R$ 
600 mil. No dia 11 de maio a pre-
feitura irá receber uma retroes-
cavadeira e uma motoniveladora 
que fazem parte de projetos do 
Governo Federal. O Governo do 
Estado está analisando um pro-
jeto de bloquete para estradas 
vicinais orçado em R$ 3 milhões, 
além de R$ 80 mil para compra 
de calcário para pequenos e mé-
dios produtores rurais e R$ 22 
mil para readequação de estradas 
vicinais. Há ainda um projeto de 
lei junto a Câmara para reforma 
do Paço Municipal no valor de 
R$ 200 mil mais asfaltos para as 
ruas de Alto Paraná chegando a 
R$ 2 milhões”, destacou Golem-
ba. 

“O trabalho do governo munici-
pal juntamente com o governos 
estadual e federal, tem somado 

forças em favor de uma co-
munidade melhor. Alto Paraná 
comemora 59 anos com muitas 
conquistas”, analisou o prefeito 

Cláudio Golemba

MINHA 
CIDADE

ALTO 
PARANÁ

-I-
O lindo verde 

silvestre
Encantou o pioneiro

Viu ele a árvore cipreste
Unir terra e céu por inteiro 

-II-
Admirável a inspiração
Com que ele rabiscava
De tela e pincel na mão
Alto Paraná desenhava

-III-
Para vesti-la em azulado 
Desfraldou o verde véu

E ao invés de tom encarnado
Usou a cor branca e o azul do céu

-IV-
Fez no horizonte a cidade

Em paisagem de linda vista
Da imaginação para a realidade

Alto Paraná impressionista

-V-
Encanto de bela cidade

Por suas ruas hoje circulo
Passei aqui a mocidade
De ti sempre me orgulho 

-VI-
Alto Paraná cidade querida

Abençoado quem toca seu chão
És um pedaço da minha vida

Guardado no coração

-VII-
Tu és luz do sol nascente

E a energia que me conduz
Mas é o calor da sua gente

O detalhe que me seduz
                                                        

-VIII-
O seu céu sempre estrelado

Projeta em mim todo o esplendor
Faz meu mundo iluminado

E meu coração cheio de amor

-IX-
Do encanto da sua gente
Para sempre lembrarei

Da lua clara nas noites quentes
E das serenatas que cantei

-X-
Alegra-me acompanhar

Esse seu progresso incrível
Como é bom aqui estar

Alto Paraná cidade aprazível

-XI-
Nas Américas linda Avenida

Onde por anos eu morei
Todos os sonhos da minha vida

Foi ali que realizei

-XII-
E na Praça Rui Barbosa

Ouvi acordes de bandolim
Quando na fonte luminosa

Alguém passou e sorriu pra mim

-XIII-
Quero na praça retornar 

E aquele som voltar a ouvir
Mas se outro sorriso ganhar

Eu não sei se vou resistir

XIV-
E se ao som que a retreta em-

presta
O seu hino eu ouço tocar

Ouvindo chego franzir a testa
E a emoção me faz exclamar:
ALTO PARANÁ ESTÁ EM 

FESTA!

-XV-
Parabéns Alto Paraná

Foi muito bom lhe conhecer
Quero contigo comemorar
Pois às vezes sinto restar

NO MUNDO... SÓ EU E VOCÊ!

Jorge Gualberto dos Anjos – 
Autor.

ALTO PARANÁ-PR.
Maio de 2013.

A construção de 52 casas em fase final com toda infraestrutura incluindo asfalto, 
galerias e iluminação pública é parte das conquistas para o povo de Alto Paraná.

Miss Alto Paraná 2013 abriu as 
festividades de aniversário do município

Um evento que supreende 
a cada ano. Assim pode 
ser definido o Miss Alto 

Paraná 2013. O concurso que evi-
denciou a beleza altoparanaense 
foi  dividido em Miss Alto Paraná; 
Miss Teenager e Mister.

Realizado na noite de sexta-
-feira, 26 de abril no Ponto Alto, 
o evento  mostrou mais uma vez a 
eficiência de toda a equipe organi-
zadora que por vários dias traba-
lhou para a grande realização, fa-
zendo acontecer um dos melhores 
concursos de beleza do noroeste 
do Paraná. Abrilhantando ainda 
mais o Concurso, o cantor Al-
liandro Berthi, fez uma belíssima 
apresentação com som acústico.

O tema do concurso esse ano 
foi indiano. O evento tradicional-
mente abre oficialmente as festivi-
dades alusivas aniversário de Alto 
Paraná. O município completará 
59 anos no próximo domingo, 05 
de maio.

A organizadora do Miss, Da-
nuta Golemba fez questão de 
agradecer a todos, “agradeço os 
elogios, a confiança em nosso tra-
balho, por todos que assistiram o 

Miss Alto Paraná 2013, obrigada 
também aos nossos parceiros e 
patrocinadores, a todos os jura-
dos que estiveram escolhendo os 
novos Miss, Miss teenager e Mis-
ter 2013. E principalmente a to-
dos os candidatos que estiveram 
comigo, Marcos e Ernesto nesses 
dois meses de convivência, poder 
conhecer um pouco de cada um, e 

Participaram do Miss Alto Paraná 2013:

Organizadora: Danuta Golemba
Colaboradores: Ernesto José e Antonio Marcos

Apresentadores: Adriano Vasconcelos Riato e Danuta Golemba
Jurados: Glória Maria Rossi - Top Model Word 2012

Roger Max - Assessor de Imprensa , radialista e colaborador do Miss 
Campo Mourão

Edina Oliveira - Proprietária da Edina's Modas (Paranavaí)
Hauney Malacrida - Jornal Noroeste (Nova Esperança)

Luciane Barroso - Coordenadora da Região Norte do estado do Paraná 
da Revista Diference (Maringá)

Dirceu D'Lázari - Sócio Proprietário e Designer de Moda da Vitral 
Noivas (Maringá)

Jaqueline Balbino - Miss Paranavai 2013 - versão Globo
Gabriel Carniel - Mister Paranavai 2010

Sonia Barreto Alves - Empresária Coisas da Chica (Paranavaí)

Resultado:
MISS

1º Lugar - Sonia Suellen Lima Mello
2º Lugar - Tatiane Cristina de Jesus Ciboldi

3º Lugar - Danielle Martinelli Smith

MISS TEENAGER
1º Lugar - Maria Gabriela Cordeiro Zago

2º Lugar - Bruna Rosa Soares
3ª Lugar - Natalia Daiane Pancera

MISTER
1º Lugar - Michael Franklin Apolinário Correa
2º Lugar - Marco Antônio Moreira Magalhães

3º Lugar - Diego Rafael Ramos de Oliveira

“Está em pleno andamento 
para ser licitado uma emenda do 
deputado federal João Arruda 
para aquisição de uma pá carre-
gadeira. E pleiteamos um proje-

to no valor de R$ 200 mil para 
melhoras na iluminação pública”, 
frisou o prefeito.     

 PROGRAMAÇÃO: 
As festividades que tiveram 

início no Ponto Alto Eventos na 
noite de sexta-feira, 26 de abril 
com a 19ª edição do Concurso 
Miss Alto Paraná, a 7ª edição 
do Concurso Miss Teenager e a 
6ª edição do Concurso Mister, 
continuarão hoje, sexta-feira, 
03, com a Missa no Santuário 
Santo Antônio de Pádua às 19h 
e seguem até o domingo, 05, no 
Centro de Eventos, com shows 
e praça de alimentação. Ainda 
no domingo às 9h acontece no 
Ginásio Ney Braga o momento 
cívico e após o delicioso “cupim 
noroeste”. Toda renda obtida com 
os dias de festa será revertida em 
prol da Escola Professora Lour-
des Ceron Bedendo, CMEI Ana 
Nery, CMEI Maria José Vascon-
celos, Programa Piá, Pastoral da 
Criança e Provopar. A festa conta 
com o apoio de voluntários do 
Rotary Alto Paraná, Lions Club 
e Provopar.

Fotos Icone HD

A primeira dama de Alto Paraná, Madalena Go-
lemba, Mister Franklin, Miss Sonia Suellen, Miss 

teenager Gabriela e o prefeito dr. Cláudio Golemba

aprender algo com vocês também, 
desejo um futuro brilhante a cada 
um de vocês e nunca desistam dos 
seus objetivos. E muito obrigada a 
minha familia e meus amigos que 
estiveram sempre perto de mim 
me dando força e coragem. A Deus 
que nunca me abandonou. Obri-
gada a todos”, concluiu Danuta.
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Walter Eto –
Arabi’s Esfiharia Deputado Teruo Kato

Nova Esperança sofre nova epidemia de dengue
Dos 270 casos suspeitos no município, 
144, ou seja, 53% foram confirmados. 
A cada 100 casas visitadas, 4% têm 
larvas do mosquito transmissor, um 
índice extremamente preocupante.

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

O município de Nova Es-
perança vive uma nova  
epidemia de dengue, 

que só fica atrás em números à 
ocorrida em 2007 (a maior de 
sua história) e em 2010. O ín-
dice tolerado pela Organização 
Mundial de Saúde (O.M.S.) é de 
1% de verificação da larva do 
mosquito em residências. Em 
Nova Esperança, cada 100 ca-
sas visitadas, 4% tem larvas do 
mosquito transmissor, um índi-
ce extremamente preocupante. 
A falta de cooperação por parte 
da população colabora para a 
propagação rápida deste vetor, 
dotado de altíssima capacidade 
de adaptação nos novos am-
bientes criado pela urbanização 
acelerada e pela falta de bons 

hábitos. 
O que é Dengue? 
A dengue é um dos princi-

pais problemas de saúde públi-
ca no mundo. A Organização 
Mundial da Saúde (OMS) estima 
que entre 50 a 100 milhões de 
pessoas se infectem anualmente, 
em mais de 100 países, de todos 
os continentes, exceto a Europa. 
Cerca de 550 mil doentes neces-
sitam de hospitalização e 20 mil 
morrem em consequência da 
dengue. 

No Brasil, as condições so-
cioambientais favoráveis à ex-
pansão do Aedes aegypti pos-
sibilitaram a dispersão do vetor 
desde a sua reintrodução, em 
1976, e o avanço da dengue. Essa 
reintrodução não conseguiu ser 
controlada com os métodos tra-
dicionalmente empregados no 
combate às doenças transmitidas 
por vetores em nosso país e no 

“Pedimos que a população colabore com a limpe-
za de terrenos baldios e  evite o acúmulo de água 
parada”,conclamou o Coordenador da equipe de 

combate à dengue, Eduardo Bonfim Giroto

Fotos: Hauney Malacridacontinente. 
Programas essencialmente 

centrados no combate químico, 
com baixíssima ou mesmo ne-
nhuma participação da comu-
nidade, sem integração entre 
setores e com pequena utilização 
do instrumental epidemiológico 
mostraram-se incapazes de con-
ter um vetor com altíssima ca-
pacidade de adaptação ao novo 
ambiente criado pela urbaniza-
ção acelerada e pelos novos há-
bitos. 

De acordo com Elisa Aiko 
Aramaki, Enfermeira Chefe 
da Vigilância Epidemiológica 
“A dengue é uma doença febril 
aguda causada por um vírus de 
evolução benigna na maioria dos 
casos. O seu principal vetor é o 
mosquito Aedes aegypti, que se 
desenvolve em áreas tropicais e 
subtropicais”, explicou.

A dengue não é transmitida 
de pessoa para pessoa. A trans-
missão se dá pelo mosquito que, 
após um período de 10 a 14 dias 
contados depois de picar alguém 
contaminado, pode transportar 
o vírus da dengue durante toda 
a sua vida. O ciclo de transmis-
são ocorre do seguinte modo: 
a fêmea do mosquito deposita 
seus ovos em recipientes com 
água. Ao saírem dos ovos, as lar-
vas vivem na água por cerca de 
uma semana. Após este período, 
transformam-se em mosquitos 
adultos, prontos para picar as 
pessoas. O Aedes aegypti procria 
em velocidade prodigiosa e o 
mosquito adulto vive em média 
45 dias. 

TRANMISSÃO
A transmissão da dengue 

raramente ocorre em tempera-
turas abaixo de 16° C, sendo que 
a mais propícia gira em torno de 
30° a 32° C. A fêmea coloca os 
ovos em condições adequadas 
(lugar quente e úmido) e em 48 
horas o embrião se desenvolve. É 
importante lembrar que os ovos 

que carregam esse embrião po-
dem suportar até um ano a seca e 
serem transportados por longas 
distâncias, grudados nas bordas 
dos recipientes. Essa é uma das 
razões para a difícil erradica-
ção do mosquito. Para passar da 
fase do ovo até a fase adulta, o 
inseto demora dez dias, em mé-
dia.  “Houve epidemia em 2007, 
2010 e agora em 2013, os dados 
demonstram picos de 03 em 03 
anos”, explicou Elisa.

 Segundo Eduardo Bonfim 
Giroto, coordenador da equipe 
de combate à dengue no muni-
cípio, “as atitudes para combater 
o mosquito não se restringem 
à limpeza de quintais, lembre-
mos também das vias públicas, 
praças, feiras livres, área do co-
mércio, datas vazias e também 
na zona rural, onde encontra-se 
o transmissor da dengue”, expli-
cou. 

PESQUISA
• De acordo com uma pes-

quisa da Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz), a fêmea do Ae-
des aegypti voa até mil metros de 
distância de seus ovos. Com isso, 
os pesquisadores descobriram 
que a capacidade do mosquito 
é maior do que os especialistas 
acreditavam. Até então, eles sa-
biam que essa espécie só se dis-
tanciava cem metros.  O exame 
para verificar o tipo de vírus da 
dengue é o isolamento viral e 
pode ser realizado até o 3º dia 
dos sintomas, nos casos com 
clínica evidente para dengue (fe-
bre alta, cefaléia, manchas ver-
melhas na pele, dores no corpo, 
falta de apetite). “enquanto não 
existir vacina, a única forma de 
prevenção todos sabemos e de-
vemos colocá-la em prática no 
dia a dica, principalmente atra-
vés da destinação adequada de 
nossos lixos”, concluiu Elisa Aiko 
Aramaki, Enfermeira Chefe da 
Vigilância Epidemiológica de 
Nova Esperança.

“Houve epidemia em 2007, 2010 e agora em 2013. 
Os dados demonstram picos de 03 em 03 anos”, 
explicou Elisa Aiko Aramaki, Enfermeira Chefe da 

Vigilância Epidemiológica de Nova Esperança.
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Celinho (Jogador do ACP) Gerard Piqué (jogador da 
Seleção Espanhola) 

Jhonny Galindo Avelino – Funcionário 
Público em Sarandi

+ =

Equipe AABB estréia 
com vitória na 13º 
Copa Regional de 

Futsal de Alto Paraná

NOVA ESPERANÇA:

A equipe da AABB 
de Nova Esperan-
ça, para atletas até 

08 anos de idade, treinada 
pelo técnico Fábio Zoccante 
(Skol) jogou na noite de se-
gunda-feira, 29, no Ginásio 
de Esportes de Alto Paraná 

contra a equipe do Teuto de 
Maringá e venceu por 01 a 
zero, com gol marcado no 
início do segundo tempo 
pelo jogador Saulo França. 
Os jogos estão acontecendo 
sempre à noite com a pre-
sença de um bom público. 

Costa Monteiro/Pequenos Craques sagra-se bi-
campeão dos Jogos Escolares Fase Municipal 2013

Pelo 2° ano consecutivo 
a Categoria B sub 14 
do Costa Monteiro/

Pequenos Craques sagra-se 
CAMPEÃO dos Jogos Esco-
lares fase municipal de forma 
invicta, terminando a com-
petição com 10 pontos, 23 
gols de saldo e apenas 3 gols 

sofridos em toda a competi-
ção. 

Parabéns aos meninos que 
venceram mais este obstáculo 
jogando com vontade todos 
os jogos, se integrando total-
mente durante todo o tempo 
e respeitando seus colegas e 
adversários

CATEGORIA A: Tiago, Sayan, Angelo, Guilher-
me, kielse, klisman, Matheus, Murilo, Rafael, 

Matheus Faustino, Rafael Paulino, Prof° Willian

CATEGORIA B: Iagor, João Victor, Gabriel, 
Vinícius Alexandre, Rafael, Leonardo, 

Eduardo, Gabriel Goes, Vinicius Gabriel, 
Matheus, Guilherme, Lucas, Prof° Willian 

Pelo 3° ano consecutivo a Categoria 
A sub 17 Costa Monteiro/Pequenos 
Craques se classifica em 3° Lugar 

nos Jogos Escolares Fase Municipal.
Maiores informações no blog:

pequenoscraques2008.blogspot.com
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José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br
ze@jornalnoroeste.com

[O
pinião]

Praça Mello Palheta
Logo no início da gestão Ger-

son/ Fábio a administração tomou 
uma medida simples porém eficaz. 
A manutenção da Praça Mello Pa-
lheta efetuando roçada e pintura. É 
óbvio que existem prioridades den-
tro da administração municipal, po-
rém um projeto de revitalização na 
Praça que é o cartão postal de Nova 
Esperança, seria uma ótima iniciati-
va desta gestão.

Alto Paraná
O prefeito de Alto Paraná, dr. 

Cláudio Golemba deu início as festi-
vidades ao 59° aniversário de eman-
cipação política do município com 
o concurso Miss, Miss Teenager e 
Mister realizado no dia 26 de abril 
no Ponto Alto Eventos. Governan-
do com responsabilidade ao erário 
e aplicando em benefícios para a 
população, a cidade governada por 
Golemba tem muito a comemorar 
(confira a matéria nesta edição). As 
festividades continuam no dia 03 de 
maio, com Missa e após no Centro 
de Eventos, atrações musicais, pra-
ça de alimentação marcam os dias 
de festa. No domingo, 05 de maio, a 
partir das 9h no Ginásio Ney Braga 
acontecerá as apresentações cívicas. 
As 12h será servido o prato típico 
do município, o Cupim Noroeste, 
criado pelo dentista dr. Amaury 
Jacob. No ano passado quase 2.000 
pessoas estiveram saboreando o 
Cupim. Às 14h show com Allian-
dro e encerrando os dias de festa a 
Banda Marca Registrada faz show às 
21h. Toda a renda dos dias de fes-
ta será revertida em prol da Escola 
Professora Lourdes Ceron Bedendo, 
CMEI Ana Nery, CMEI Maria José 
Vasconcelos, Programa Piá, Pastoral 
da Criança e Provopar.

Maníaco da Cruz
Após o boato “Maníaco da 

Cruz” causar muito medo em crian-
ças e adolescentes de Nova Esperan-
ça e região, Dionathan Celestrino, 
de 21 anos, conhecido como “Ma-
níaco da Cruz”, foi preso na manhã 
de sábado, 27 de abril na cidade de 
Horqueta, departamento de Con-
cepción no Paraguai distante há 180 
quilômetros de Ponta Porã – MS. O 
“maníaco” estava trabalhando em 
um lava jato e foi reconhecido por 
um casal que estava em uma sor-
veteria, o casal imediatamente co-
municou as autoridades policiais. 
Dionathan está preso no 2º Distrito 
Policial de Ponta Porã e, segundo a 
polícia da fronteira, ele está sozinho 
em uma das celas da delegacia. O ra-
paz ganhou o apelido de Maníaco da 
Cruz após cometer três homicídios 
em Rio Brilhante, também no Mato 
Grosso do Sul. Ele estava sendo pro-
curado desde o dia 03 de março, de-
pois de fugir da prisão. Violento, de-
pois de matar as vítimas, Celestrino 
as deixava com os braços abertos e 
as pernas cruzadas, em um formato 
muito semelhante a uma cruz. Logo 
após a sua fuga surgiram rumores 
de que ele poderia estar na região 
Noroeste do Paraná e dezenas de 
supostas aparições do Maníaco da 
Cruz foram registradas em várias ci-
dades, inclusive em Nova Esperan-
ça. Com a sua prisão todos os boatos 
devem cessar.

Concha Acústica
Dia desses ao receber um amigo 

que passou por Nova Esperança no 
final de semana, ele fez um comen-
tário que depois me levou a reflexão. 
“Tem muitas apresentações lá na 
Concha Acústica?” Fiquei sem res-
posta porque não sei qual a finali-
dade, ou melhor, funcionalidade da 
Concha Acústica de Nova Esperan-
ça. Devido a pessoas desocupadas 
que causavam transtornos no local, 
os banheiros que lá existiam foram 
desativados pela administração an-
terior. Conheço a Concha Acústica 
de Londrina que apesar de ter sido 
inaugurada em 1956, possui bancos 
em concreto e madeira, atualmente 
passa por reformas, sendo sempre 
utilizada para apresentações cultu-
rais, shows e as mais diversas ma-
nifestações. E você sabe a utilidade 
da Concha Acústica de Nova Espe-
rança?

Novo Sentido nas ruas próxi-
mo a escolas

Excelente a iniciativa da Secre-
taria de Viação e Obras Públicas, 
através do competente secretário 
João Coleone em realizar as mu-
danças no sentido das ruas em 
frente aos colégios e escolas. A rua 
República do Líbano (Colégio Cos-
ta Monteiro) passou a ter sentido 
único, sendo proibida a conver-
são a esquerda de quem sobe pela 
Manoel Ribas. Já a rua Vereador 
José Gazolla (Escola Sabidinho 
Supremus), já possuía requeri-
mento da Câmara de Vereadores, 
ganhou mão única, sendo proibi-
da a conversão à direita/esquerda 
para quem vem da Rua Ciro Car-
doso. Cabe aos motoristas ficarem 
atentos. As medidas visam evitar 
acidentes com os alunos devido o 
intenso movimento nos horários 
de chegada e término das aulas.

 Ioiô
Uma verdadeira febre, assim 

pode ser definida a invasão de ioiô 
por crianças de Nova Esperança. 
Para muita gente é impossível colo-
car as mãos em um ioiô e não ten-
tar brincar com ele. Brinquedo mi-
lenar, os primeiros registros da sua 
existência datam de 2.500 anos an-
tes de Cristo na Grécia. E, em tem-
pos de videogame, jogos de última 
geração no computador, internet e 
um império de imagens que bom-
bardeiam a cabeça das crianças, o 
brinquedo simples e muito antigo 
parece estar com tudo, mais uma 
vez. No Brasil, assim como em inú-
meros outros países, o briquendo 
teve períodos de “febre”, quando 
o se tornou mania entre jovens e 
crianças. As maiores dessas pro-
moções, impulsionadas pelos ioiôs 
Coca-Cola/Russell, ocorreram em 
1982 e 1995.

Consumidor Alerta
Todos nós vivemos em uma 

constante relação de consumo, 
cabe portanto exercermos nossos 
direitos. Dia desses ao comprar um 
chocolate fui surpreendido com 
algo estranho parecendo uma “teia 
de aranha”, passados alguns dias na 
compra de um requeijão, mesmo 
não estando vencido o produto es-
tava todo embolorado. De acordo 
com o site do Procon-SP. O con-
sumidor tem o direito de reclamar 
sempre que adquirir um produto 
impróprio para o consumo. São 
considerados impróprios para o 
consumo os produtos: cujos pra-
zos de validade estejam vencidos; 
os deteriorados, estragados e que 
apresentem características (sabor, 
cheiro, aparência) diferentes do 
habitualmente esperado, como por 
exemplo produtos mofados, com 
embalagens estufadas, etc; os que 
apresentem alguma contaminação 
física (inseto, parafuso, fios de teci-
do, cabelo) e presença de sujidade 
não identificada (pontos pretos que 
não são da composição do alimen-
to); quantidade/peso diverso da in-
dicada na embalagem. 

Direito do Consumidor
Ainda de acordo com o Pro-

con-SP, o consumidor poderá so-
licitar, à sua escolha: a substituição 
do produto por outro da mesma 
espécie em perfeitas condições 
de uso; a restituição imediata da 
quantia paga, monetariamente 
atualizada, sem prejuízo de de-
ventuais perdas e danos. O Código 
de Defesa do Consumidor prevê 
desta forma a reparação do dano 
ao consumidor,proporcionando a 
substituição do produto adquirido 
em condições inadequadas para o 
consumo. 

Notificação terrenos baldios
Muito boa a iniciativa da Pre-

feitura Municipal, através da Secre-
taria de Meio Ambiente, propondo 
prazo para as limpezas de terrenos 
baldios. Essa semana já foi possível 
ver terrenos que até então esta-
vam abondonados sendo roçados. 
O mato alto esconde verdadeiros 
criadouros de dengue. Em muitos 
terrenos roçados é fácil encontrar 
sacos de lixos e embalagens que fa-
cilitam o acúmulo da água.

“Ouve então do céu, lugar da tua habitação, perdoa, e age, 
retribuindo a cada um conforme todos os seus caminhos, segundo 
vires o seu coração (pois tu, só tu conheces o coração de todos os 

filhos dos homens)”. (I Reis 8:39)

Uniflor comemora o dia do 
Trabalhador com Show e Cavalgada
Dentro das festividades 

alusivas ao 1º de Maio, 
Dia do Trabalhador, 

a administração Municipal de 
Uniflor comemorou em dose 
tripla: show de talentos na Pra-
ça Pedro Arnaut de Toledo com 
a banda Gera Som, na noite de 
segunda-feira 29 de abril.

Na terça-feira, 30 de abril, 
grandioso show na Praça Pedro 
Arnaut de Toledo com a Banda 
MR, finalizando, na quarta-fei-
ra, 1º de maio, às 9:00 horas saí-
da da 15ª cavalgada Ecológica 
em frente ao Centro Municipal 
de Educação Infantil Pequeno 
Príncipe, às 14:00 horas chega-

da da Cavalgada no Centro de 
Eventos Agenor Fumagalli com 
início do Grandioso Almoço.

A primeira dama Mariley 
Zanchetti com toda a sua equipe 
estiveram à frente da organiza-
ção do delicioso almoço onde foi 
servido para centenas de pessoas 
“Arroz Carreteiro”.

O Prefeito Antonio Zanchet-
ti Netto, por sua vez, agradeceu 
aos funcionários, secretários 
e vereadores que colaboraram 
com a organização do evento,e, 
às dezenas de comitivas dos mais 
distantes municípios que vieram 
prestigiar a 15ª Cavalgada Ecoló-
gica de Uniflor.

O Prefeito Antônio Zanchetti Neto parabenizou a 
Primeira Dama Mariley e sua equipe pela brilhante 
organização do almoço após a cavalgada onde se 

comemorou o Dia do Trabalhador em Uniflor

Transparência em Praça Pública e 
Banda Brasil 2000 fizeram a festa 

do Trabalhador em Paranacity

A professora e prefeita 
de Paranacity , Ednea 
Buchi Batista, achou 

uma forma diferenciada de 
homenagear os Trabalhado-
res, além de distribuir aos 
paranacitenses um informa-
tivo sobre a situação que foi 
encontrada a Prefeitura e o 
que já foi conquistado nesses 
04 meses de administração, 
a prefeita durante show com 
Banda Brasil 2000, em praça 
pública, fez uma prestação de 
contas não oficial (a oficial 
será feita na Câmara Muni-
cipal), aos milhares de pre-
sentes no grandioso show do 
Trabalhador.

Em seu discurso, acompa-
nhada de secretários munici-
pais e vereadores, a prefeita 
ressaltou que “O trabalho 
enobrece e dignifica a todos 
nós. Qualquer trabalho é dig-
no e devidamente respeitado. 
O trabalho nos faz sentir úteis 
e capazes” frisou a prefeita.

Ednea disse ainda “Quero 
agradecer a todos os funcio-
nários da Prefeitura Muni-
cipal de Paranacity, aos Ve-
readores, aos funcionários 
da Câmara Municipal por 
estarem juntos comigo tra-
balhando em prol do desen-
volvimento da nossa querida 
cidade” finalizou a prefeita. 

Público numeroso prestigiou a fala da Prefeita Ednea 
e o grandioso show com a Banda Brasil 2000

Em seu discurso, acompanhada de secretários municipais, 
a prefeita ressaltou que “O trabalho enobrece e dignifica a 
todos nós. Qualquer trabalho é digno e devidamente res-

peitado. O trabalho nos faz sentir úteis e capazes”

Quase 20 mil pessoas se 
inscreveram para voluntariado 

na Copa das Confederações

Quase 20 mil pessoas 
se inscreveram para 
atuar como voluntá-

rios no elenco ou no suporte 
das apresentações de abertura 
e encerramento da Copa das 
Confederações, nos dias 15 e 
30 de junho. Os números foram 
consolidados pela Federação 
Internacional de Futebol (Fifa) 
depois do encerramento das 
inscrições, ontem (30) à noite.

A cerimônia de abertura 

será no Estádio Nacional, em 
Brasília, e recebeu a maior par-
te das inscrições: 10.175. Mais 
9.118 pessoas manifestaram in-
teresse em se apresentar no en-
cerramento da competição, no 
Estádio Jornalista Mário Filho, 
o Maracanã, no Rio de Janeiro.

Para concorrer não era ne-
cessário ter experiência como 
bailarino. As exigências eram 
morar nas capitais ou em cida-
des vizinhas e ter disponibilida-

de para ensaiar no período da 
noite ao menos três vezes por 
semana.

Após uma pré-seleção, os 
papéis de cada um dos vo-
luntários serão definidos em 
triagem. O espetáculo será co-
mandado pelo carnavalesco da 

Unidos da Tijuca, Paulo Barros. 
A abertura contará com 2.600 
bailarinos e 200 voluntários de 
suporte, que incluem produção 
de elenco, figurino, alegorias, 
gerência de palco e auxiliar de 
produção. 

Agencia Brasil
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O que você 
sabe o “novo 

divórcio”?

1º de maio em Nova Esperança:

Dia do Trabalhador é comemorado com torneio de 
futebol e América é campeão entre os titulares

Ao todo participaram 08 equipes do futebol 
varzeano local, compostas cada uma de 03 
categorias, totalizando 24 times. O América 
foi campeão tanto nos Titulares quanto nos 
Aspirantes e a Santa Terezinha conquistou 

o título no “terceirinho”

Após execução do hino 
nacional, hasteamento 
de bandeiras e o pontapé 

inicial dado pelo prefeito Gerson 
Zanusso no jogo de abertura en-
tre Barão de Lucena e Santa Tere-
zinha, Nova Esperança realizou 
mais uma vez, o seu tradicional 
Torneio do Trabalhador. Este 
ano, o evento contou com a par-
ticipação de 08 equipes, subdi-
vididas nas categorias Titulares, 
Aspirantes e Terceirinhos.

Um público numeroso com-
pareceu ao Estádio Municipal 
Francisco Zellerhoff Filho du-
rante o último dia 1º de maio. 
O torneio começou logo cedo, 
e durante o dia inteiro, o campo 
de futebol ficou lotado de admi-
radores da prática esportiva. Os 
nova esperancenses se divertiram 
com o bom preparo físico e téc-
nica apurada de alguns atletas e 
ao mesmo tempo, a falta de ritmo 
de muitos outros. 

Secretários Municipais, 
membros da diretoria de espor-
tes, colaboradores, vereadores, 
líderes locais, prefeito e vice-

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

Os jogadores do América, Campeões na categoria Titulares, entre Torcedores, diretores do time, autoridades 
municipais e membros da diretoria de Esportes comemoraram a conquista do tradicional Torneio 1º de Maio

-prefeito assistiram aos jogos que 
transcorreram de forma pacífica 
e ordeira, com respeito mútuo 
e cordialidade entre as equipes. 
Diferentemente de anos anterio-
res, essa edição do torneio come-
çou com antecedência, já que no 
domingo, 28, vários jogos foram 
realizados com o intuito de abre-
viar a realização da finalíssima da 
quarta-feira, 1º de maio, o que 
acabou ocorrendo, haja vista que 
por volta das 17 horas já estava 
se encerrando o Torneio do Tra-
balhador, proporcionando desta 
forma a todos os participantes, 
um tempo maior de descanso 
para o enfrentamento da lida do 
dia seguinte. 

 A GRANDE DECISÃO DO 
TÍTULO:

A disputa final da princi-
pal categoria (titulares) foi entre 
América e Santa Terezinha, sendo 
que no tempo normal de partida 
o América acabou vencendo por 
01 a zero, conquistando assim o 
título do Torneio. Na decisão da 
categoria de Aspirantes, o Amé-
rica novamente venceu, ficando 
a equipe dos Vigilantes com a 
vice colocação. Entre os “tercei-
rinhos” a Santa Terezinha ficou 
em primeiro lugar tendo como 
vice-campeão o time dos Vigi-

lantes. Durante todo o dia foram 
sorteadas várias bicicletas e vários 
outros brindes entre o público 
presente.

Segundo o prefeito Gerson Za-
nusso "esse é um dos tradicionais 
eventos esportivos do município, 
que foi implantado com o objeti-
vo  proporcionar ao trabalhador 
nesta data comemorativa, mo-
mentos de lazer  e promover a in-
tegração, fortalecendo os laços de 
amizade entre as pessoas”, frisou. 
Por sua vez, o Diretor de Esportes 
do município, Ayrton Felipe agra-
deceu ao apoio incondicional do 
prefeito Gerson Zanusso e a sua 
equipe de “trabalhadores incan-

sáveis pelo desprendimento com 
que nos auxiliaram na realização 
de mais este evento”, destacou. No 
encerramento, belíssimos troféus 
foram entregues pelas autorida-
des às equipes campeãs de cada 
categoria.

Comemorado no dia 1º de 
maio, o Dia do Trabalhador é um 
dia usado para celebrar a conquis-
ta dos trabalhadores ao longo da 
história. No Brasil a data foi con-
solidada em 1924 no Governo de 
Artur Bernardes. Além disso, a 
partir do governo de Getúlio Var-
gas, as principais medidas de be-
nefício ao trabalhador passaram a 
ser anunciadas nessa data. 

TORNEIO DO TRABALHADOR

TITULARES
AMÉRICA – CAMPEÃO

SANTA TEREZINHA – VICE-CAMPEÃO

ASPIRANTES
AMÉRICA – CAMPEÃO

VIGILANTES – VICE-CAMPEÃO

TERCEIRINHO
SANTA TEREZINHA – CAMPEÃ
VIGILANTES – VICE-CAMPEÃO

Alex Fernandes França

As primeiras relações sociais 
existentes da humanidade 
se deram a partir da insti-

tuição da família, que comumente 
fora constituída nas mais diversas 
culturas e religiões através do ins-
tituto do casamento.

Contudo, desde os primórdios 
da entidade familiar consubstan-
ciada pelo casamento, existem re-
gistros de que não é a totalidade das 
relações conjugais que conseguem 
ser harmoniosas e satisfatórias a 
ambos os membros do casal que 
decidiram contrair matrimônio. 
Em razão destes casos de insatis-
fação e descontentamento surgiu 
o divórcio. Instrumento pelo qual 
os casais dão fim à relação marital 
legalmente constituída.

Todavia, para a concessão do 
divórcio, inúmeras eram as res-
trições e os entraves. A separação, 
ainda que consensual, só podia ser 
obtida depois de um ano do casa-
mento, sendo que nos casos em que 
a separação era litigiosa dependia 
da identificação de culpados, e so-
mente o inocente tinha legitimi-
dade para ingressar com a ação. 
Além disso, após a separação era 
necessário aguardar um ano para 
converter a separação em divórcio 
efetivamente. 

O divórcio direto, por sua vez 
estava condicionado ao prazo de 
dois anos da separação de fato. Ou 
seja, dependia do decurso do prazo 
ou de simples declaração de duas 
testemunhas de que o casal estava 
separado por este período (dois 
anos). 

Tais estratagemas e artifícios 
nada mais buscavam do que deses-

timular o fim do casamento. Mas, 
apesar da insistência do legislador, 
não adianta, todos perseguem o so-
nho da felicidade, que nem sempre é 
encontrada em uma primeira esco-
lha conjugal. 

Decorridos mais de 30 anos de 
vigência da Lei do Divórcio, nin-
guém duvida que estava mais do que 
na hora de se acabar com a duplici-
dade de instrumentos para a obten-
ção do divórcio. Facilitando o pro-
cedimento, abrevia-se o sofrimento 
daqueles que desejam por fim ao 
casamento e buscar em novos rela-
cionamentos a construção de outra 
família. 

Diante de tal interesse social, 
mesmo que em detrimento aos en-
tendimentos religiosos e até mesmo 
culturais e em atenção à dignida-
de da pessoa humana, com a nova 
redação dada ao art. 226, § 6º da 
Constituição Federal, desaparece a 
separação e eliminam-se prazos e a 
perquirição de culpa para dissolver 
a sociedade conjugal. Qualquer dos 
cônjuges pode, sem precisar declinar 
causas ou motivos, e a qualquer tem-
po, buscar o divórcio.

O avanço é significativo e para lá 
de salutar, pois atende ao princípio 
da liberdade e respeita a autonomia 
da vontade. 

Afinal, se não há prazo para 
casar, nada justifica a imposição de 
prazos para o casamento acabar. 
Com a alteração, acaba o instituto da 
separação. As pessoas separadas ju-
dicialmente ou separadas de corpos, 
por decisão judicial, podem pedir a 
conversão da separação em divórcio 
sem haver a necessidade de aguardar 
o decurso de qualquer prazo. En-
quanto isso, elas devem continuar 
a se qualificarem como separados, 

apesar do estado civil que as identifi-
ca não mais existir.

Assim, cabe ao juiz dar ciência 
às partes da conversão da demanda 
de separação em divórcio. Caso os 
cônjuges silenciem, significa con-
cordância com prosseguimento da 
ação com a concessão do divórcio. 
Da mesma sorte, a divergência do 
autor enseja a extinção do processo 
por impossibilidade jurídica do pe-
dido, pois não há como o juiz profe-
rir sentença chancelando direito não 
mais previsto na lei. Já o eventual 
inconformismo do réu é inócuo e 
inútil, ou seja, para a efetivação do 
divórcio, ou desfazimento do ma-
trimônio, se assim preferir, não há 
a necessidade de comunhão de von-
tades, de modo que basta que umas 
das partes da relação conjugal não 
tenha mais interesse no seguimen-
to da referida relação para que esta 
possa ser desfeita. 

Afinal, não é preciso a sua 
anuência para a demanda ter segui-
mento. E, como para a concessão do 
divórcio não cabe a identificação de 
culpados, não há mais necessidade 
da produção de provas e inquirição 
de testemunhas. As demandas se li-
mitarão a definir eventual obrigação 
alimentar entre os cônjuges e a ques-
tão do nome, caso algum deles tenha 
adotado o sobrenome do outro. Des-
ta forma, facilitando e agilizando o 
trâmite das ações em que ao menos 
um dos cônjuges manifeste seu de-
sinteresse na manutenção legal do 
matrimônio. 

Show na avenida e torneio 
de pênaltis marcou o “Dia do 

Trabalhador” em Atalaia
Após cinco anos sem realizar o Torneio de pênaltis a 

administração Fabio/Duda resgatou a tradição no município

Levando milhares de pessoas 
à avenida central na noite de 
terça-feira, 30 de abril e com 

disputas de pênaltis acirradas na 
manhã de quarta-feira, 1° de maio, 
a administração Fabio/ Duda, come-
morou o “Dia do Trabalhador”.

O show da Banda Fonte Lumi-
nosa animou os trabalhadores de to-
das as idades na véspera do feriado 
alusivo a data.

Já na manhã de quarta-feira, 1 
de maio, a disputa de pênaltis levou 
muitas pessoas as arquibancadas do 
estádio municipal. Com confrontos 
entre prefeito, vereadores, empresá-
rios, agricultores até o pároco local 
entrou na disputa. Ao todo o torneio 
teve 52 duplas inscritas. Cada um 
dos inscritos recebeu uma cartela e 
foi desafiado a vender 10 números 
para a loteria de pênaltis. “Toda a 
renda obtida com a venda das carte-
las será destinada ao futebol amador 
de Atalaia”, salientou o prefeito Fábio 
Vilhena.

Na primeira fase das disputas, 
o presidente da Câmara de Atalaia, 
vereador Carmo Ivo Torrente foi 
eliminado pelo Padre Roberto, já 
na segunda fase o Padre eliminou o 
Prefeito Fabio Vilhena. O campeão 
da loteria de pênaltis foi Luiz Carlos 
Quezine “Taio”. 

AMADOR 2013 
Atalaia é líder do grupo B do 

Amador 2013 -  Liga Desportiva de 

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

Show com a banda Fonte Luminosa levou mi-
lhares de pessoas a avenida central de Atalaia

Torneio de pênaltis levou para o estádio 
legislativo, executivo e o pároco local: 

Eduardo Borges, Carmo Ivo, Fabio Vilhena, 
Pe. Roberto, Duda, Bilico, Paulinho Gilio, 

Dejair Carreira e Luiz Carlos Ramos 

Maringá. Com 19 pontos, 6 vitórias, 
1 empate e 1 derrota, a AA Atalaia 
está na ponta da tabela seguida de 
longe pela Ferroviária de Maringá 
com 13 pontos; Itambé FC com 12 
pontos; Juventude EC que está com 
10; EC Ivatuba 8 pontos e na laterna 
o EC Marumbiense com 2 pontos. 

Aproveitando a presença da 
reportagem, o prefeito de Atalaia, 

Fabio Vilhena fez questão de con-
vidar a população para prestigiar 
no domingo, 05 de maio às 15h30 
no Estádio Municipal de Atalaia o 
confronto entre AA Atalaia x EC 
Marumbiense. No primeiro jogo na 
casa do adversário, o time de Atalaia 
não tomou conhecimento do Ma-
rumbiense, vencendo pelo elástico 
placar de 10 x 0.
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Vaga para homens para SOLDADOR, 
AJUDANTE GERAL, OPERADOR DE 
DOBRADEIRA, OPERADOR DE PREN-
SA, OPERADOR DE GUILHOTINA, 
OPERADOR DE TORNO CNC, BOR-
RACHEIRO, AUXILIAR DE ALMOXA-
RIFADO, ELETRICISTA INDUSTRIAL, 
ZELADOR, MECÂNICO INDUSTRIAL, 
para trabalhar na NOMA de Maringá. Interes-
sados comparecer dia 10/05 às 14h00 na Ag. 
do Trabalhador.

Vagas para ambos os sexos, para OVERLO-
KISTA, RETISTA, GALONEIRA, ES-
TAMPADOR, AUXILIAR DE ESTAMPA-
RIA, ENCARREGADO DE EXPEDIÇÃO, 
AUXILIAR DE CORTE, OPERADOR DE 
MÁQUINA DE BORDADO e VENDEDOR 
EXTERNO, todos com experiência para 
trabalhar em fábrica de confecções.

Vagas para homens, para BORRACHEIRO, 
MECÂNICO e ALINHADOR, com expe-
riência para trabalhar em Auto-Center.

Vaga para homens, para AUXILIAR DE 
PRODUÇÃO e SOLDADOR, para trabalhar 
na empresa PASSAFARO.  Os interessados 
devem comparecer na Agência para preenchi-
mento da ficha de inscrição.

Vaga para mulheres, para COSTUREIRA 
DE MAQUINA RETA, FECHADEIRA DE 
BRAÇO, para trabalhar em uma fábrica de 
confecções.

Vaga para homens, para AUXILIAR DE 
EMPACOTAMENTO e REPOSITOR DE 
MERCADORIAS, para trabalhar nos SU-
PERMERCADOS CAMILO.  Interessados 
comparecer na  Ag. do Trabalhador.

Vaga para homens, acima de 18 anos com 
experiência, para TECNICO DE SEGU-
RANÇA, ENCANADOR, CALDEIRO, 
OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS e OPE-
RADOR DE GUINDASTES, para trabalhar 
em empresa de guindastes.

Vaga para homens para AJUDANTE, MO-
TORISTA, OPERADOR DE TRATOR, 
OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA, 
ELETRICISTA, LUBRIFICADOR, SOL-
DADOR, AUXILIAR DE LABORATÓRIO 
e AUXILIAR ADMINISTRATIVO, para 
trabalhar na USINA SANTA TERESI-
NHA de Iguatemi. Interessados comparecer 
na Agência para preenchimento da ficha de 
inscrição.

Vagas para homens, para AUXILIAR DE 
EMPACOTAMENTO e AUXILIAR DE 
PRODUÇÃO, para trabalhar na USINA 
ALTO ALEGRE de Colorado, com direito 
a Transporte e Cesta básica. Interessados 
comparecer na Agência para preenchimento 
da ficha de inscrição.

Vaga para homens maiores de 18 anos, para 
PEDREIRO (com experiência) e SERVEN-
TE DE PEDREIRO (sem experiência), para 
trabalhar em Paraíso do Norte. Interessados 
comparecer na Agência para preenchimento 
da ficha de inscrição.

Vaga para homens, para MONTADOR e 
SOLDADOR MIG, com experiência, para 
trabalhar em fabrica de implementos.

Vagas para AJUDANTE DE PESQUISA 
AGRICOLA e AUXILIAR DE LABORA-
TÓRIO, para Safra 2013/2014 na empresa 
RURÍCULA.  Os interessados devem compa-
recer na Agência para preenchimento da ficha 
de inscrição.

ENSACADOR, SALA DE MÁQUINA 
- Vaga para homens, para trabalhar em 
fecularia.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Vaga para 
homens, de 20 a 40 anos, para trabalhar em 
fábrica de alimentos.

MOTORISTA ENTREGADOR - Vaga para 
homens, acima de 21 anos, para trabalhar em 
presa de gás.

COSTUREIRA GERAL - Vaga para 
mulheres, com experiência, para trabalhar em 
fábrica de roupas.

ATENDENTE DE TELEMARKETING 
- Vaga para mulheres, com experiência em 
cobrança, para trabalhar em foto.

EDITOR DE PHOTOSHOP - Vaga para 
mulheres, com experiência em photoshop, 
para trabalhar em foto.

AGÊNCIA DO 
TRABALHADOR

NOVA ESPERANÇA-PR

COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA - 
Vaga para mulheres, com experiência, para 
trabalhar em fábrica de roupas.

MOTORISTA CATEGORIA C - Vaga para 
homens, com experiência, para dirigir cami-
nhão truck, transportando mercadorias para 
fora da cidade, em uma fábrica de alimentos.

REPOSITOR DE PEÇAS - Vaga para 
homens, com experiência, para trabalhar com 
almoxarifado em auto-center.

SERVENTE DE PEDREIRO - Vaga para 
homens, para trabalhar em fabrica de artefatos 
de cimento.

MONTADOR DE MÓVEIS - Vaga para 
homens com experiência, para trabalhar em 
loja de móveis.

TÉCNICO DE INFORMÁTICA - Vaga 
para ambos os sexos, com experiência, 
carteira A e conhecimento de formatação de 
computadores, para trabalhar em empresa de 
cartuchos.

VENDEDOR - Vaga para ambos os sexos, 
acima de 18 anos, com experiência, para 
trabalhar vendendo anúncios publicitários.

VENDEDOR - Vaga para homens, acima de 
18 anos, com experiência, para trabalhar em 
loja de móveis.

ABATEDOR - Vaga para homens, de 18 a 40 
anos, para trabalhar em frigorifico.

PADEIRO E CONFEITEIRO - Vaga para 
homens, com experiência na função, para 
trabalhar em uma padaria de Paranavaí.

PROFESSORA - Vaga para mulheres, com 
experiência em administração ou contábeis, 
com 3º grau completo ou cursando, para 
trabalhar em curso profissionalizante em Pres. 
Castelo Branco e Floraí.

VENDEDOR EXTERNO - Vaga para 
homens acima de 18 anos, com experiência, 
carro próprio e disponibilidade de viagens, 
para trabalhar em empresa de segurança.

VENDEDORA EXTERNO - Vaga para 
mulheres acima de 25 anos, com experiência, 
carro próprio e disponibilidade de viagens, 
para trabalhar em foto.

TÉCNICO DE SUPORTE INTERNO - 
Vaga para mulheres, com conhecimento de 
informática, para trabalhar em empresa de 
internet.

TÉCNICO DE SUPORTE EXTERNO 
- Vaga para homens, sem medo de altura, car-
teira AB e com conhecimento de informática, 
para trabalhar em empresa de internet.

SERRALHEIRO - Vaga para homens, com 
experiência, para trabalhar em metalúrgica.

OPERADOR DE CALDEIRA - Vaga para 
homens, com experiência e curso de caldeiris-
ta, para trabalhar em Paranavaí.

AUXILIAR DE COZINHA - Vaga para am-
bos os sexos, acima de 25 anos, para trabalhar 
em empresa de refeições de Maringá.

CRONOMETRISTA - Vaga para homens, 
para trabalhar em fábrica de confecção.

OPERADOR DE MÁQUINA DE BOR-
DADO - Vaga para ambos os sexos, com 
conhecimento de 
informática, para trabalhar em fábrica de 
confecção.

OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA 
- Vaga para homens, com experiência, com 
disponibilidade de trabalhar na região. (ficar 
em alojamento da empresa)

TRABALHADOR RURAL - Vaga para 3 
famílias de 3 a 4 pessoas adultas, para traba-
lhar como catador de ovos e morar na granja. 
A empresa oferece cesta básica, almoço e 
roupas.

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 
- Vaga para ambos os sexos, para trabalhar no 
Frango Canção de Paranavaí.  Interessados 
comparecer dia 07/05 às 14h30 na Ag. do 
Trabalhador.

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 
- Vaga para ambos os sexos para trabalhar em 
Abatedouro de Aves de Maringá. Interessados 
comparecer dia 08/05 às 14h30 na Ag. do 
Trabalhador.

Presidente Castelo Branco 
comemorou o “Dia do Trabalhador”
A Prefeitura de Presidente 

Castelo Branco, promoveu 
várias atividades esportivas 

em comemoração ao Dia do Traba-
lhador, 1º de maio. A programação 
aconteceu na Praça das Palmeiras e 
contou com Troneio de Suíço, Mara-
tona de 4 km, trenzinho e pula pula 
para as crianças, arrancadão – corri-
da de duplas e tacobol com direito a 
distribuição de pipoca e sorvete.

A equipe da secretaria muni-
cipal da saúde durante o dia todo 
realizou testes de glicemia e verifi-
cação de pressão arterial. Parte dos 
acadêmicos da Uningá realizaram 
atividades lúdicas e educativas para 
crianças e idosos.

“Fazemos isso porque sabemos 
da importância do trabalhador, é 
através dele que um país se desen-
volve, o município caminha para o 
progresso quando tem um povo or-
deiro e trabalhador. É assim, com di-
versas atividades  pela passagem do 
Dia do Trabalhador, comemorado 
neste 1º de maio em todo o país que 
reconhecemos quanto cada cida-

Prefeita Gisele Faccin participou das comemorações ao Dia do Trabalhador

dão trabalhador é importante para 
o desenvolvimento local”, frisou a 
prefeita Gisele Faccin de Presidente 
Castelo Branco.
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Falar de osteoporose traz a 
ideia de estar falando de assun-
to de idoso não é mesmo? Já que 
a mesma é caracterizada pela 
perda de massa óssea e acome-
te indivíduos acima dos 55 anos 
principalmente as mulheres. Mas 
isto não quer dizer que pessoas 
mais jovens estão livres, a pre-
venção deve começar o mais cedo 
possível.

Na adolescência é a melhor 
fase para começar a prevenção 
já que, o esqueleto está se esta-
belecendo e construindo massa 
óssea. O equilíbrio desse processo 
é atingido aos 20 anos. Depois, a 
estrutura começa a enfraquecer 
e, a partir dos 40 anos, inicia-se 
a faixa de risco de osteoporose. 
Para prevenir a doença, basta 
consumir alimentos com cálcio e 
vitamina D. A última auxilia na 
absorção do primeiro, que atua 
diretamente no fortalecimento e 
manutenção dos ossos. Apesar de 
ser uma recomendação simples, 
nem sempre ela é seguida correta-
mente. Muitos acham que tomar 
apenas um copo de leite por dia 
é suficiente para se manter livres 
da osteoporose, pensando assim 
enganam-se. O problema é que a 
osteoporose demora a ser notada, 
já que é uma doença silenciosa, 
que não causa dor.

A vitamina D potencializa a 
ação do cálcio. Dietas ricas em 
cálcio e vitamina D ajudam a 
manter os ossos fortes, principal-
mente antes dos 30 anos, quando 
cria-se uma reserva de cálcio nos 

ossos. O corpo produz vitamina 
D quando a pele está exposta ao 
sol. Algumas pessoas obtêm toda 
a vitamina D que precisam atra-
vés da exposição ao sol, outras 
necessitam de tomar vitamina D 
através de suplementos que de-
vem ser orientados por um pro-
fissional de saúde.

Para manter os ossos saudá-
veis, deve-se fazer refeições ricas 
em cálcio e vitamina D, manter 
uma rotina de atividades físicas 
regulares, não beber em excesso e 
não fumar, evitar o consumo de 
muito sal ou cafeína, pois eles po-
dem levar a perda de cálcio pelo 
organismo, tomar sol sem filtro 
solar por pelo menos 15 minu-
tos ao dia, antes das 10 horas ou 
após às 15 horas, manter um peso 
corporal saudável.

Pessoas que já possui a pa-
tologia deve tomar muito cuida-
do com possíveis quedas, se não 
houver certos cuidados, poderão 
ocorrer fraturas espontâneas no 
quadril, espinha dorsal ou nos 
pulsos causando deformidade 
e dor. A cifose que parece uma 
corcunda é na verdade produ-
to de várias fraturas na coluna 
torácica que sofrem soldadura e 
vão dificultando o andar e até a 
respiração. 

Mudar hábitos e adotar um 
estilo de vida saudável são in-
vestimentos para o futuro. Afi-
nal muitas pessoas não fazem 
aplicações financeiras, visando à 
aposentadoria, porque não para 
a saúde também?

Deixe a fragilidade para 
os cristais, os ossos tem 

que ser fortes!

Cohapar orienta candidatos cadastrados 
no Programa Minha Casa Minha Vida

Com a presença de repre-
sentantes da COHA-
PAR de Maringá e de 

Curitiba, do Prefeito Gerson 
Zanusso, dos vereadores Rober-
to Pasquini, Dirceu Trevisan, 
Graça Bordin, foi realizado na 
última terça feira dia 30 uma 
reunião com as famílias selecio-
nadas para serem proprietários 

das 137 unidades de casas popu-
lares que serão construídas em 
Nova Esperança, com previsão 
de entrega de chaves até o inicio 
de 2014.

Na oportunidade o Técnico 
Douglas, explanou através de 
data show, os passos a serem se-
guidos pelos pretendentes.

Argumentou que serão casas 

com tamanhos diferentes porque 
as famílias também são de dife-
rentes constituições. Salientou 
que o subsidio gira em torno de 
13 mil reais, e que as casas são 
construídas com parcerias entre 
os governos Federal, Estadual e 
Municipal. O município entra 
com a doação do terreno, o Es-
tado com a construção e a União 
com o subsidio. As casas terão 
diferentes metragens, 35m2, 

40m2 e 47m2. O contrato e o 
financiamento da obra são feito 
através da Caixa Econômica Fe-
deral, e como todo oferecimento 
de crédito a Caixa, tendo o bem 
como garantia e critérios como 
qualquer outro financiamento. 
Finalizando Douglas disse que 
outras reuniões devem acontecer 
até o inicio das obras.

Dia do Trabalhador é comemorado com atividades 
esportivas em Floraí

Atividades ocorrem no Centro 
Esportivo da Vila das Palmas

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

Uma programação especial 
foi elaborada em Floraí 
para o Dia do Trabalha-

dor, comemorado na quarta-feira, 
01 de maio. No Centro Esportivo 
da Vila das Palmas, a partir das 8h, 
ocorreram às atividades da Festa 
do Trabalhador, promovida pela 
prefeitura.

Aliando esporte e saúde para 
todas as idades, a administração 
levou crianças e adultos a prática 
esportiva com futebol suíço, futsal 
feminino e infantil, jogo de malha, 
torneio de truco e cama elástica 
para as crianças. Aproximanda-
mente 800 pessoas participaram 
das atividades. De acordo com os 
organizadores do evento mais de 
2.000 pessoas prestigiaram as co-

memorações ao Dia do Trabalha-
dor.

O prefeito de Floraí, Fausto 
Herradon e o vice-prefeito Mau-
rílio Marangoni participaram das 
atividades juntamente com secretá-
rios municipais e vereadores.

Para o prefeito, a comemoração 
do Dia do Trabalho, em Floraí além 
de ser um momento de celebração 
e reflexão dos trabalhadores em 
todo mundo serve para unir as fa-
mílias num dia de lazer e entreteni-
mento. “Convidamos a todos para 
juntos celebrarmos as conquistas 
dos trabalhadores, num momento 
de união, com muita alegria e di-
versão”, ressaltou o prefeito.

A administração municipal de 
maneira inédita para a população 
instalou banheiros químicos no 
Centro Esportivo da Vila das Pal-
mas, garantindo mais conforto e 
comodidade aos participantes da 
festa do trabalhor.

Administração municipal de maneira inédita para a 
população instalou banheiros químicos no Centro Es-
portivo da Vila das Palmas, garantindo mais conforto 
e comodidade aos participantes da festa do trabalhor

Resultado das atividades do 
Dia do Trabalhador:

Futebol Suíço:
Campeão: Associação dos 

Amigos
Campeão da repescagem: "Aqui 

não Violão"
2º lugar: "Robacena"

3º lugar: "Os Boleiros"
Artilheiro "Willian" (Robacena)
Goleiro menos vazado "Arlan" 

(Associação dos Amigos) e Ivan 
(Robacena)

Futsal  Infantil
Campeão: Chelsea

2º lugar: Nova Bilac
3º lugar:  Barcelona

Malha

 1º lugar: César e Marcinho Bóia
2º lugar: Mantovani e Cantidio

3º lugar: Hugo e Geraldinho

Futsal Feminino:
1 lugar: Eletro Bike
2º lugar: Nova Bilac
3º lugar:  Nega Flor

Truco
1º lugar: Dessa e Burdoguinho

2º lugar: Carlos e Paviani
3º lugar: Zé Roberto e Leir

Participaram 32 equipes no 
suíço

8 equipes no futsal feminino
18 duplas de malha

12 equipes no futsal infantil
32 duplas no truco

Realização: Departamento de esportes
Apoio: Prefeitura Municipal de Floraí, 

Câmara de vereadores, Garagem municipal 
e Deputado Evandro Jr.

Cruzeiro Sul vence o concurso Miss Melhor Idade

Foi realizado na quarta-
-feira, 01 de maio em 
Maringá, no Salão Es-

tância Gaúcha, o Concurso 
da Melhor Idade - Fase Re-
gional.

Representando o grupo 
da melhor idade de Cruzeiro 
do Sul, a senhora Maria An-
tônia da Cruz,  foi eleita Miss 

Melhor Idade 2013. O evento 
contou com a participação de 
11 municípios.

A Miss Melhor Idade, d. 
Maria Antônio recebeu como 
prêmio uma Coroa,  troféu, 
faixa,  e uma TV Led 32 po-
legadas e das mãos do prefeito 
Ademir Mulon de Cruzeiro do 
Sul, uma jóia de uso pessoal.
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18º Jantar de Aniversário do Jornal Noroeste
Faltando ainda 2 meses para o evento, mais de 370 convites já foram vendidos, isto determina mais uma 
vez o grande sucesso desse acontecimento que é o mais tradicional da sociedade do noroeste do Paraná.

O casal Simone 
(proprietária da 
Dias Bike e Motos) 
e Silas Dias (diretor 
da Secretaria da 
Vara do Trabalho) 
confirmando presença 
elegante no 18º 
Jantar de Aniversário 
do Jornal Noroeste

Carlos Pires 
de Oliveira


