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Fabio Vilhena e Duda entregam kits 
escolares e uniformes em Atalaia

Floraí entrega hoje mais
de 400 kits escolares

O Prefeito de Floraí, Fausto Herradon, entrega hoje à 
partir das 19 horas, na Escola Municipal Helena Maria 
Pedroni, mais de 400 kits escolares para todos os alunos 
da rede municipal de ensino.

Aniversariou ontem, 14 de fevereiro, a gerente do 
SICOOB, Teresinha Lazarini Vidual, à ela  votos 
de muitos anos de vida. É o desejo de familiares, 

equipe de trabalho e centenas de amigos.

Polícia Militar de Nova 
Esperança cumpre 
mandado e faz prisão por 
Tráfico de Drogas

No dia 10 de fevereiro de 
2013, por volta das 08h10min, 
policiais militares da 3ª Com-
panhia, deslocaram á rua De-
miciano Francisco de Souza, 
nº 42 e simultaneamente na 
residência nº 31, na mesma 
rua, situada em frente, Con-

junto Requião III, Nova Es-
perança onde realizaram o 
cumprimento de Mandado 
de Busca e Apreensão Do-
miciliar, expedido pelo Po-
der Judiciário da comarca de 
Nova Esperança.
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Repasses do Estado 
aos municípios têm 

crescimento real 
de 6,63%

Os repasses de parte dos tri-
butos recolhidos pelo Gover-
no do Estado aos municípios 
paranaenses tiveram aumen-
to real de 6,63% em 2012 na 
comparação com o ano ante-
rior. No total, foram transferi-
dos R$ 5,4 bilhões às prefeitu-

ras, com acréscimo de R$ 508 
milhões no repasse do Impos-
to sobre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços (ICMS) e 
de R$ 92 milhões no Imposto 
Sobre Propriedade de Veícu-
los Automotores (IPVA) so-
bre 2011.  Pág. 3

Secretaria de Educação de Floraí 
promove palestra motivacional, 

dentro da programação da Semana 
Pedagógica - Pág. 6

O prefeito, vice-prefeito e a secretária de educação, juntamente com a direção da Escola, fizeram a entrega simbólica 
para os alunos que representaram todos os demais da rede municipal de ensino. - Pág. 2

José Antônio Costa
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Fabio Vilhena e Duda entregam kits 
escolares e uniformes em Atalaia

Kits escolares atenderam cerca de 600 alunos das 
unidades educacionais do município

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

O ano letivo 2013 co-
meçou na manhã de 
ontem, quinta-feira, 

14 de fevereiro, no municí-
pio de Atalaia. Na escola Vâ-
nia Maria Simão e no CMEI 
(Centro Municipal de Educa-
ção Infantil) Menino Jesus, as 
crianças todas ansiosas com 
a volta às aulas receberam 
cada um seu kit escolar com 
mochila e estojo, além do uni-
forme completo com blusa e 
calça em tactel. A APAE tam-
bém foi contemplada pela ad-
ministração municipal com a 
entrega dos materiais.

O prefeito, vice-prefeito 
e a secretária de educação, 
juntamente com a direção da 
Escola, fizeram a entrega sim-
bólica para os alunos que re-
presentaram todos os demais 
da rede municipal de ensino.

Convidado a discursar du-
rante a entrega dos kits esco-
lares e uniformes, o prefeito 
de Atalaia salientou, “estudei 
nesta escola (Vânia Maria Si-
mão), a secretária municipal 
de educação (Ângela Can-
dioto) foi minha professora 
aqui. Hoje vejo as crianças 
e penso no futuro, porque é 
daqui que sairão administra-
dores, prefeitos, vereadores, 
médicos, professores, por 
isso entendo ser a educação 
a base do desenvolvimento 
humano e social. A entrega 
dos kits escolares e dos uni-
formes é uma conquista de 
todos, durante a campanha 
disse que iríamos melho-
rar o que estava sendo feito, 
hoje entregamos uniformes 
em tactel e o material escolar 
com a qualidade que nossas 
crianças merecem. Fico feliz 
porque muitos questionavam 

Hoje vejo as crianças e penso no futuro, porque é daqui 
que sairão administradores, prefeitos, vereadores, médi-
cos, professores, por isso entendo ser a educação a base 

do desenvolvimento humano e social.

Prefeito Fabio, vice Duda e a secretária de educação Ân-
gela Candioto fazem a entrega simbólica de kits escola-

res e uniformes na Escola Vânia Maria Simão.

Entrega de kits escolares e uniformes no CMEI Menino Jesus.

Trabalho em equipe e valo-
rização profissional foram os 
temas do Encontro de Educa-
dores de Atalaia 

A prefeitura Municipal de Atalaia por meio da Secretaria 
de Educação e Cultura do município promoveu um “Volta às 
aulas” que garantirá o sucesso do ano escolar de 2013. Foram 
pequenos detalhes que, pensados com carinho irão promover 
grandes realizações pedagógicas, diz Angela Maria Candioto 
Nunes, presidente do conselho Municipal da Educação.

Na segunda-feira, 04 de fevereiro, a Secretaria Municipal 
de Atalaia realizou um Encontro de Educadores, onde 150 pro-
fissionais ligados a educação receberam kits contendo bolsa e 
agenda pedagógica, além de serem agraciados com uma bri-
lhante apresentação cultural do grupo “Elenco”, da cidade de 
Marialva. Após o palestrante José Carlos Barbieri, diretor geral 
da Faculdade Cidade Verde, num, “bate papo” com os presentes, 
envolveu a todos num espírito de trabalho em equipe e valori-
zação profissional. Encerrando a noite foi servido um delicioso 
coquetel.

Outra inovação foi à realização da I Semana Pedagógica do 
CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil), mostrando a 
preocupação da administração com a formação continuada de 
todos os profissionais envolvidos com a educação do município, 
e pensando na melhoria dessa primeira etapa da educação bási-
ca, foi realizada uma reforma no CMEI, sendo: pintura e compra 
de equipamentos e mobiliário. Também houve a necessidade da 
criação do CIAE, Centro Integrado de Atividades Educacionais 
que atenderá crianças de 6 a 12 anos numa proposta de integra-
ção e socialização à comunidade.

É com o lema “JUNTOS PELA EDUCAÇÃO” que a admi-
nistração Fábio e Duda tem feito a diferença em Atalaia.

“Não são as grandes realizações que fazem a diferença
 mas os pequenos detalhes”.

(Autor desconhecido)

e não acreditam na entrega do 
material escolar. Está aí a pro-
va, hoje entregamos além do 
material, qualidade. O kit foi 
criado para ajudar o professor 
a desenvolver todas as ativida-
des necessárias com os alunos, 
além de auxiliar os pais no or-
çamento do começo do ano”, 
frisou o prefeito. 

Mesmo com pouco mais de 
40 dias de mandato, o prefeito 
Fabio e o vice Duda já investi-
ram na educação com a refor-

Equipe da Escola Vânia Maria Simão durante 
a entrega de materiais.

ma do CMEI e a aquisição dos 
kits escolares e kits pedagógi-
cos que alcançaram a ordem 
de R$ 100.000,00 (Cem mil 
reais) e que estão distribuídos 
entre bolsas, materiais escola-
res, uniformes de verão e in-
verno, que atenderam cerca de 

Com um pouco mais de 40 dias de administração, Fabio e Duda reformaram o CMEI Meni-
no Jesus para que tivesse condições de receber as crianças na volta às aulas.

600 alunos das entidades edu-
cacionais do município dentre 
elas: Escola Municipal Vânia 
Maria Simão, Escola Especial 
Sentido da Vida, Centro Mu-
nicipal de Educação Infantil e 
Centro Integrado de Ativida-
des Educacionais.

Entrega de materiais na APAE - Escola 
Especial Sentido da Vida. 

Atalaia presente no 
Show Rural Cascavel

Na quinta-feira, 07 de feve-
reiro, uma comitiva de Atalaia, 
liderada pelo secretário mu-
nicipal de Agricultura e Meio 
Ambiente, Ronaldo Adriano 
Fumagali, visitou a cidade de 
Cascavel onde acontece o tra-
dicional Show Rural. 

A visita técnica foi promo-
vida pela Secretaria Municipal 
de Atalaia, juntamente com os 
parceiros,  Cocamar de Atalaia 
e EMATER.

O Show Rural Cascavel, é 
realizado todos os anos pela 
Coopavel e seus parceiros, com 
o objetivo de disponibilizar 
para os agricultores uma vitri-
ne tecnológica das atividades, 
agrícolas, pecuárias, máquinas 
e implementos utilizadas no 
setor.

Com esta visita os produto-
res tiveram a oportunidade de 
conhecer novas tecnologias de 
plantio, adubação, variedades 
de sementes, novos sistemas de 
produção, novas tecnologias de 
máquinas e implementos.

A Secretaria Municipal de 
Agricultura, e os demais ór-
gãos do município envolvidos 
com o setor, como EMATER, 
Cocamar, esperam que com 
esta visita os produtores, ve-
nham aplicar as tecnologias 
apresentadas na visita técni-
ca, nas propriedades rurais 
do município de Atalaia, para 
com isso aumentar a sua pro-
dução e renda, proporcionan-
do assim a sustentabilidade da 
atividade agrícola e pecuária 
no município . 
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ENTRELINHAS
***Passado as festas de Carnaval, finalmente, vamos pensar em iniciar o ano letivo no Brasil.***O que é hiperhidrose? 
É a sudorese excessiva, tanto generalizada, como localizada. Há pessoas que  transpiram  muito pelas axilas, mãos, 
pés, rosto, etc. São obrigadas a trocarem de roupa constantemente. O Tratamento é cirúrgico.***O filme-reportagem 
“A Hora Mais Escura” Há meses ocupando os três primeiros lugares em leitura e venda, está fazendo sucesso por 
onde passa. É um filme com a novata estrela Jessica Chastain e conta a história da CIA americana no Paquistão, 
perseguindo um mensageiro do  grupo Al Qaeda, até encontrar Bin Laden. Uma perseguição implacável como os 
americanos gostam.***Há meses e meses ocupando os três primeiros lugares nas leitura e vendas de livros no Brasil, 
os livros Cinqüenta Tons de Cinza,  Cinqüenta Tons de Liberdade e Cinqüenta Tons Mais Escuros, primeiro, segundo 
e terceiro lugar  respectivamente, da escritora inglesa E.L. James, continua recebendo os maiores elogios da  imprensa 
especializada. Também aconselho a leitura desses livros.***Muito cuidado com os brinquedos que são fabricados 
para crianças.. Em muitos países, Argentina por exemplo, o ftalato e o  bisfenol, usados na fabricação de brinquedos, 
foram banidos  pelas suas toxicidades.*** “Já fui Campeão Paulista pela Escola Vai – Vai e acho mais interessante 
o Carnaval na pista do que na TV.” (dr. Juarez de  Oliveira)

Opinião do Blog
Por que Bento XVI renunciou?
Aos 85 anos, o alemão Joseph Ratzin-
ger, eleito Papa Bento XVI, em 19 de 
abril de 2005, há 7anos e 10 meses no 
cargo, sacudiu o mundo ao anunciar 
segunda feira última, 11 de fevereiro 
de 2013, durante um encontro com 
cardeais no Vaticano, a renúncia de 
seu pontificado papal e que ficará 
no cargo somente até às 17 horas ( 
de Brasília),  do dia 28 de fevereiro 
corrente ano.  As razões de seu gesto, 
afirmou Bento XVI “Cheguei à cer-
teza de que as minhas forças, devi-
do a minha avançada idade, já não 
são idôneas para exercer adequada-
mente o ministério de Pedro” Pelo 
que disse, inicialmente, o seu gesto 
de renúncia é que as suas condições 
físicas estão fragilizadas, se deterio-
rando, sentindo fraco, sem forças 
para viajar e levar a bandeira da 
igreja católica para todos os cantos 
do mundo assim como participar de 
inúmeros atos religiosos por todos os 
continentes que o cargo exige. O que 
me chamou a atenção nesse episódio, 
foi a coragem, a sabedoria do Papa 
em reconhecer que ele não tem mais 
forças, vigor físico e espiritual para 
governar o grande mundo da igreja 
católica. A última vez que um Papa 
renunciou o seu cargo foi a quase 
seis séculos (cerca de 600 anos) no 
papado de Gregório XII, em 1.415. 
Eu pergunto: Será que um Senador, 
Deputado, Ministro, Político Brasi-
leiro teria esse nobre gesto em algum 
dia de suas vidas políticas? Aqui, o 
político tem quatro, cinco aposenta-
dorias, está em cadeira de rodas, res-
pirando por aparelhos ou em coma, 
não renuncia o cargo e  quer mais 
aposentadoria!

Neymar na Liga da Floresta Ama-
zônica
O jogador do Santos Futebol Clube, 
Neymar, que tem brilhado em seu 
time quando joga sem marcação, 
(fracassou  no jogo Santos 1x3 Pau-
lista de Jundiaí pelo Campeonato 
Paulista de Futebol), tem  tido cons-
tantemente  atuações medíocres na 
Seleção Brasileira, sendo novamente  
um destaque negativo na derrota de 
2 x 1 do Brasil contra a Inglaterra. 
Após o jogo, foram entrevistar o meia 
inglês  Joey Barton e perguntaram a 

ele como viu a atuação do craque bra-
sileiro Neymar. O inglês respondeu 
em tom preconceituoso que o jogador 
Neymar não tem essa bola toda que a 
imprensa brasileira fala. Afirmou de-
pois que Neymar poderá ser um bom 
jogador, um dia, se deixar de perten-
cer ao santuário da Liga da Floresta 
Amazônica.  

Novos tempos, Novos Seios - 1
Em décadas passadas, quando se fa-
lava em seios maiores ou até mesmo 
volumosos,  já se pensava nas  mulhe-
res americanas,  que têm esse padrão 
de beleza em sua estética.    Atrizes 
americanas como Jane Mansfield e 
outras com os seus seios fartos eram 
tidas como o máximo em mulheres, 
sendo modelo para cinema pornô, 
surgindo até o famoso sexo à espa-
nhola (relação sexual entre os seios). 
Nessa mesma época, as mulheres do 
Brasil  já adotavam um padrão de 
beleza, com a bunda  discretamente 
saliente, cintura fina poucos seios e 
musculosas. É claro que havia aque-
las sem bunda ou mais volumosas. 
Agora tudo mudou. Segundo cirur-
giões plásticos de nosso país, o padrão 
da mulher brasileira é corpo torneado 
e com os seios mais projetados.  Ago-
ra, até adolescentes de 14/15 anos 
procuram aumentar primeiramente 
o número do sutiã, para depois pen-
sarem em corrigir a orelha, mudar 
o nariz ou tirar uma pinta do corpo. 
Segundo estatística, o implante de si-
licone nos seios no Brasil é a cirurgia 
plástica mais realizada, em torno de 
150 mil anual. Conhecendo essa área 
de uma maneira geral e pela convi-
vência com os cirurgiões plásticos dou 
as seguintes sugestões: 1) Ao consultar 
um Cirurgião Plástico, veja as suas 
credenciais. Converse com outras 
pessoas sobre o médico e sua Clínica, 
inclusive aparelhagens. Mesmo assim, 
é bom conhecer o serviço de outro 
profissional; 2) Durante as consultas, 
veja fotos, vídeos, respostas as suas 
perguntas, paciência do profissional, 
qualidade da prótese, consenso entre 
o paciente e o médico sobre o volume 
a ser implantado, exija prótese textu-
rizada e não lisa, questão da largu-
ra, altura e projeção ( evitando que a 
prótese fique evidenciada em seu colo 
), simuladores em computador que 
vai dar uma idéia como ficará a sua 

prótese depois de colocada e não de 
combinar as condições de pagamento.

Novos tempos, Novos Seios – 2
Artigos publicados sobre o assunto ou 
mesmo conversações com  profissio-
nais da área em Maringá, afirmam 
que as dúvidas mais comuns no im-
plante de silicone nos seios são: 1) A 
prótese pode vazar?  Pode. Por  desgas-
te natural ou traumatismo; 2)  Qual o 
prazo para voltar a fazer exercícios?  
Depois de 60 dias. Nesse período evite 
movimentos dos braços, sol, calor; 3) 
A prótese atrapalha a mamografia? 
Não. Se necessário faça também uma 
ultra-sonografia; 4) Quando trocar a 
prótese? Não existe implante de silico-
ne vitalício. Os implantes modernos e 
de qualidade podem durar de 15 a 20 
anos; 5) Quais são as principais con-
traindicações? Não existem restrições 
absolutas.  Deve-se ter cautela com as 
pessoas diabéticas e  hipertensas não 
controladas, riscos de sangramento, 
infecções, etc;  6) O implante interfere 
na amamentação?  Por ser colocada 
atrás das glândulas mamárias ou 
atrás do músculo peitoral, não inter-
ferem na amamentação. Somente no 
caso de grandes implantes; 7) Os im-
plantes aumentam o risco de câncer 
de mama?  Não. Trabalhos científicos 
que avaliaram o número de casos em 
mulheres siliconadas e as não silico-
nadas, o resultado foi o mesmo; 8)  
Qual a idade mínima para por um 
implante?  Depois que a adolescente 
estiver com a sua glândula totalmen-
te formada. Em torno dos 17 anos; 9) 
Há risco de cicatriz?  Claro. Depende-
rá de cada pessoa. Quelóide e estrias 
são exemplos.

Coisas do Cotidiano
• Você sabia que nos Estados Unidos 
já se faz implante de gordura do pró-
prio paciente para aumentar os seios, 
nádegas, tratamento de rugas, etc., 
com excelentes resultados? Pelo jeito, 
as próteses de silicone estão com os 
seus dias contados;
• Outra para você: No Estado da Fló-
rida, EUA, cuja capital é Miami, se-
gundo a Embaixada Brasileira, reside 
cerca de hum milhão de brasileiros, 
número esse superior ao de brasileiros 
que residem no Estado de Massassu-
chetts, cuja a capital é Boston, norte 
daquele país, divisa com o Canadá. 
Já se comenta que há cerca de dois e 
meio milhões de brasileiros residen-
tes naquele país. Com a reeleição de 
Obama, o número tende a aumentar;
• No desfile de Carnaval da Escola 
de Samba Caprichosa de Pilares, no 
Rio, foi impressionante o número de 
mulheres totalmente nuas, depiladas, 
sem tapa sexo;
• A maioria dos usuários do Bang 
with Friends são jovens, universitá-

rios. Veja esta matéria interessante  
neste Blog;
• “ Esse  (Joaquim Barbosa ) foi o 
Cara de 2012. Gosto de gente decente. 
O cara botou pra moer mesmo. Saú-
de, seu Joaquim” ( Zeca Pagodinho, 
sambista );
• Segundo o FMI ( Fundo Monetário 
Internacional), a inflação na Argen-
tina está 25% ao ano. A presidente 
Cristina Kirchner mentiu aos argen-
tinos dizendo  que a inflação estava 
só em 11%. Cristina admitiu recente-
mente a sua farsa;
• A irritação da cantora Daniela Mer-
cury com o seu bailarino que durante 
uma coreografia deu um soco (sem 
querer ) na boca de Daniela, pegando 
incialmente no microfone;
• Sugestão ao Dr.Ali Nagib Abdallah, 
Diretor Clínico do Hospital Muni-
cipal de Nova Esperança: Fazer um 
Protocolo de Atendimento a gestantes 
que chegam no Hospital  conforme 
orientação do Programa Mãe Para-
naense. Plantonistas , Obstetras do 
Hospital e Médicos que enviam ges-
tantes das cidades conveniadas não 
estão falando a mesma língua. Ou 
seja, estamos em descompasso;
• 117 Cardeais de todo o mundo vão 
se reunir no dia 28 de fevereiro do 
corrente para iniciar o processo suces-
sório de Bento XVI. O Brasil vai ao 
conclave com cinco cardeais. A Itália 
tem 21 cardeais. Como existe política 
em tudo, quem sabe poderemos ter 
um Papa Brasileiro com o Dom Odí-
lio Scherer, arcebispo de São Paulo ou 
de Dom João Braz de Avis, represen-
tante do Vaticano no Brasil;
• Qual será o tratamento de Bento 
XVI apos a sua saída? Não poderá ser 
chamado de ex-papa;
• Paira no ar uma sensação de que 
Bento XVI fará ainda alguma reve-
lação bombástica, mostrando facetas 
da divisão político/religiosa dentro do 
Vaticano. É só aguardar...
• Cardeal de Gana, Honduras e Milão 
são os favoritos na escolha papal;
• Muita polêmica com a volumosa 
grana que a Escola de Samba Vila 
Isabel, Campeã Carioca do Carnaval 
2013, recebeu da empresa alemã Basf 
em defesa da agricultura. Interessan-

te é que ninguém comenta quanto a 
Escola de Samba Mangueira rece-
beu para falar sobre Cuiabá (MT) 
ou quanto a Beija Flor recebeu dos 
criadores dos Cavalos da Raça Man-
ga Larga Marchador. Qual Escola 
de Samba tem o Capital para gastar 
cinco, sete, oito milhões de reais, ape-
sar do auxílio da Globo, para por a 
Escola na rua? Não vamos acreditar 
em Saci Pererê,  em Papai Noel ou 
em Gaúcho Macho, que não passa de 
uma lenda;
• O aposentado Ismael Augusto No-
gueira, 78 anos, residente em Dia-
dema, Grande São Paulo,  ao tentar 
embarcar num circular na cidade, foi 
impedido pelo motorista. O aposenta-
do e outros idosos que aguardavam a 
circular também não embarcaram O 
motorista afirmou que aquela circu-
lar não era para idosos. Eles que es-
perassem e  pegassem a circular que 
fosse direto para o cemitério. O que 
você acha disso? Será que estamos 
preparados culturalmente para rece-
bermos idosos durante a Copa e Jogos 
Olímpicos? E o que é pior: o motorista 
não recebeu qualquer punição;
• Mocidade e Vila Isabel são as gran-
des  vencedoras do Carnaval 2013 de 
São Paulo e Rio respectivamente. A 
minha Escola, a Vai Vai, deu vexame, 
ficando em sétimo lugar;
• Aniversariante: “Parabéns à você”  
será cantado neste final de semana 
para a pequena Laura ( um aninho ), 
filha do casal Larussa/Wagner. Com 
certeza, a patotinha estará toda pre-
sente.

Sucesso do facebook: Quer transar 
comigo?
A onda agora é “Você está no Face”?  
A Revista Veja, edição 2.308 de 13 de 
fevereiro de 2013,  mostra exemplos 
interessantes  do sucesso do facebook 
que vai direto ao ponto: É   O Pro-
grama Criado para o Face por três 
universitários da Califórnia, EUA 
“ Você quer transar comigo” de 
nome Bang with Friends. É a mais 
nova ousadia da revolução sexual 
e comportamental promovida pela 
internet. Band with friends funcio-
na assim: Quando a pessoa A clica 

a pessoa B e depois B clica A, pelo 
programa, já se tem um par dispos-
to ao sexo casual. O programa envia 
um e-mail, parabenizando-os, di-
zendo “It´s bangin time” – É hora 
de transar. Por esse programa você 
escolhe depois de inúmeros e-mails, 
com quem quer transar.  Você ficar 
ligando para alguém, perguntando 
o seu nome, telefone onde estuda, 
vem sempre aqui, tem namorado ou 
namorada, gosta de lanches, gosta 
de viajar, qual o seu filme preferido, 
para iniciar uma paquera, são  coi-
sas  do passado  pré-digital.  Agora,  
conect o Band with Friends em seu 
Facebook, saiba das pessoas interes-
sadas em sexo sem compromisso, e  
é   O AMOR NOS TEMPOS   DO  
:)kkk@<3:(  Alemães, americanos e 
brasileiros perfazem 130 mil usuários 
que já marcaram encontros pelo Bang 
With Friends.  São os novos rumos 
radicais que a internet oferecem!

Os Problemas da Petrobrás
A gasolina brasileira na refinaria é 
mais barata do que nos Estados Uni-
dos e outros inúmeros países. Aqui, 
custa R$ 1,37 reais. Lá, R$ 1,52. Tri-
butos, distribuidora e revenda, aqui, 
R$ 1,43. Lá, R$ 0,48. Estamos con-
vertendo tudo em real para ficar mais 
fácil de entender.  Somando R$1,37 
da refinaria com R$ 1,43 de revenda 
e tributos, a gasolina custa R$ 2,80 
na bomba, hoje já está em R$2,99. 
Nos Estados Unidos custa R$ 1,52 na 
refinaria mais R$ 0,48 de tributos e 
revenda, totalizando R$ 2,00. O que 
está acontecendo é que o governo 
obriga a Petrobrás a vender gasolina 
abaixo do custo nas refinarias, dando 
prejuízo para empresa, para que o go-
verno possa faturar nos tributos por 
ele taxados, que são altos. Agora, se a 
gasolina subir novamente e o governo 
continuar com os altos tributos, o pre-
ço na bomba tornar-se-á impraticá-
vel. Outro fatore da crise na empresa 
é o fato de que a demanda de gasolina 
e diesel são elevados, obrigando a em-
presa a importar, pagando caro, gran-
des quantidades de gasolina e diesel. 
A presidente da empresa, Graça Fos-
ter, está com a faca no bico do urubu.

Repasses do Estado aos municípios têm 
crescimento real de 6,63%

Os repasses de parte dos 
tributos recolhidos pelo 
Governo do Estado aos 

municípios paranaenses tiveram 
aumento real de 6,63% em 2012 
na comparação com o ano ante-
rior. No total, foram transferidos 
R$ 5,4 bilhões às prefeituras, com 
acréscimo de R$ 508 milhões no 
repasse do Imposto sobre Circu-
lação de Mercadorias e Serviços 

“O aumento real nos repasses é significativo porque também demonstra o 
dinamismo da economia paranaense, que cresce apesar das dificuldades 

macroeconômicas", afirmou o governador Beto Richa. 

Arnaldo Alves / ANPr

(ICMS) e de R$ 92 milhões no 
Imposto Sobre Propriedade de 
Veículos Automotores (IPVA) so-
bre 2011. 

"O crescimento nas trans-
ferências certamente contribui 
para que as prefeituras possam 
executar programas e obras. O 
aumento real nos repasses é signi-
ficativo porque também demons-
tra o dinamismo da economia 

paranaense, que cresce apesar das 
dificuldades macroeconômicas", 
afirmou o governador Beto Richa. 

O incremento nas transferên-
cias é superior do que aconteceu 
com Fundo de Participação dos 
Municípios (FPM), do governo 
federal, que teve queda de 2,08% 
em relação aos R$ 70,63 bilhões 
repassados às prefeituras em 
2011, segundo a Confederação 

Nacional dos Municípios (CNM). 
O secretário da Fazenda do 

Paraná, Luiz Carlos Hauly, afirma 
que, como os demais estados, o 
Paraná igualmente sentiu os efei-
tos da crise internacional, mas 
teve resultados mais expressivos 
devido ao crescimento dos setores 
produtivos e também ao trabalho 
do Fisco. 

“Mesmo, em meio a enorme 
crise econômica mundial e nacio-
nal, o Paraná se destacou sobre os 
estados do Sul e Sudeste e ficou 
muito acima das transferências 
federais aos municípios, que fi-
caram negativas em mais de 2%, 
enquanto os nossos repasses às 
prefeituras paranaenses aumenta-
ram em quase 7%, já descontada a 
inflação do período”, disse Hauly. 

ICMS - No ano passado, as 
transferências do ICMS, o prin-
cipal tributo estadual em volume 
de recursos, somaram R$ 4,51 
bilhões, resultando em cresci-
mento real de 6,85% sobre os R$ 
4 bilhões depositados nas contas 
das prefeituras paranaenses em 
2011. Do total arrecadado, 25% 
são destinados aos municípios, 
de acordo com o Índice de Par-
ticipação dos Municípios (IPM). 

IPVA – Em 2012, os municí-
pios receberam R$ 896,2 milhões 
referentes às transferências do 
IPVA. De acordo com a Coorde-
nação da Administração Finan-
ceira do Estado da Secretaria da 
Fazenda, já descontada a inflação 
do período, o aumento foi de 
5,53% em relação aos R$ 804,7 
milhões repassados em 2011. 
Os municípios recebem 50% do 
valor arrecadado deste tributo. 
AEN

Estudantes selecionados 
na segunda chamada 
do ProUni têm até a 
próxima semana para 
fazer matrícula

Os estudantes pré-sele-
cionados na segunda chama-
da do Programa Universida-
de para Todos (ProUni) tem 
até a próxima terça-feira (19) 
para providenciar a matrícu-
la nas instituições de ensino. 
Para garantir a bolsa, os es-
tudantes devem entregar os 
documentos que compro-
vem as informações presta-
das na ficha de inscrição.

No site do programa es-
tão detalhados os procedi-
mentos necessários para ob-
ter a bolsa de estudos. Além 
de documentos pessoais, o 
candidato deve apresentar 
comprovantes de residência, 
de rendimentos, de conclu-
são do ensino médio, entre 
outros.

Os candidatos não sele-
cionados na segunda chama-
da podem pedir, nos próxi-
mos dias 24 e 25, a inclusão 
do nome na lista de espera 

do programa. A primeira 
convocação da lista de es-
pera será divulgada no dia 
28 de fevereiro.

O ProUni concede bol-
sas de estudo integrais e 
parciais em instituições 
privadas de educação su-
perior para cursos de gra-
duação e sequenciais de 
formação específica. Para 
o primeiro semestre des-
te ano foram oferecidas 
162.329 bolsas. O balanço 
final do programa regis-
trou 1.032.873 inscritos.

Tem direito à bolsa in-
tegral o candidato com 
renda familiar per capita 
até um salário mínimo e 
meio (R$ 1.017). Para as 
bolsas parciais (50% da 
mensalidade), a renda fa-
miliar deve ser até três sa-
lários mínimos (R$ 2.034) 
por pessoa. 

Abr 
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Projeto Jornal Noroeste:

Poema & Poesia...
Bem no fundo 

Paulo Leminski (1944 — 1989)
No fundo, no fundo, 
bem lá no fundo, 
a gente gostaria de ver nossos problemas
 resolvidos por decreto

a partir desta data, 
aquela mágoa sem remédio
 é considerada nula 
e sobre ela -- silêncio perpétuo

extinto por lei todo o remorso,
maldito seja quem olhar pra trás,
lá pra trás nã há nada,
e nada mais

mas problemas não se resolvem,
problemas têm família grande,
e aos domingos saem todos passear
o problema, sua senhora 
e outros pequenos probleminhas.

Paulo Leminski nasceu em Curitiba, e foi um 
escritor, tradutor, poeta e professor.

Em sua edição nº 170, 
de 19 de julho de 2002 o 
Jornal Noroeste noticiou 
com exclusividade o início 
da coleta seletiva de lixo 
em Nova Esperança. A tí-
tulo de orientação, foram 
realizadas cerca de 92 pa-
lestras. A intenção era se-
parar 30% do lixo produzi-
do no município e repassar 
a produção a uma associa-
ção de catadores, criada na 
época a cerca de 01 mês. 
Reciclar significa trans-
formar objetos materiais 
usados em novos produ-
tos para o consumo. Esta 

necessidade   foi desperta-
da pelos seres humanos, a 
partir do momento em que 
se verificou os benefícios 
que este procedimento trás 
para o planeta Terra. Um 
outro benefício da recicla-
gem é a quantidade de em-
pregos que ela tem gerado 
nas grandes ciddes. Muitos 
desempregados estão bus-
cando trabalho neste setor 
e conseguindo renda para 
manterem suas famílias. 
Cooperativas de catadores 
de papel e alumínio já são 
uma boa realidade no Bra-
sil.

Nova Esperança inicia 
coleta seletiva de lixo

Aquele antigo ditado 
que diz “coração é terra que 
ninguém pisa” nos traz uma 
realidade que não nos damos 
conta. Não imaginamos que 
as enfermidades podem estar 
ligadas a situações sentimen-
tais, estas são denominadas 
como doenças psicossomá-
ticas. Este tipo de patologia 
está ligada ao estado emocio-
nal.

Para entender melhor, 
estas são desencadeadas por 
circunstancias inicialmente 
corriqueiras, como um de-
sapontamento com um ente 
querido, palavras que nos 
ferem, quando perdemos 
algo importante ou sofremos 
alguma injustiça, a raiva e a 
indignação são sentimentos 
normais, mas o problema é 
quando esses sentimentos se 
transformam em amargura.

Quando cativamos a má-
goa e pensamos na dor que 
sofremos, o cérebro enten-
de como se estivéssemos em 
perigo naquele momento. E 
com isso ele induz a produ-
ção de substâncias químicas e 
hormônios ligados ao estres-
se, e estes limitam as nossas 
ações. A parte pensante do 
cérebro fica limitada, é quan-
do agimos sem pensar para 
nos livrarmos da sensação de 
perigo. Fisiologicamente fa-
lando, toda essa descarga de 
substancias irá acometer ao 
nosso organismo, atingindo 
os rins, estomago tônus mus-
cular, sistema vascular, pres-
são arterial, cansaço físico e 
mental e sistema imune.

É importante salientar 
que, o rancor consome mui-
ta energia, pois cada vez que 

contamos ou relembramos o 
que aconteceu, os sentimen-
tos ressurgem. O cérebro não 
sabe distinguir se aquela si-
tuação que trouxe tanta dor 
e sofrimento aconteceu agora 
ou há 5 anos atrás, e assim 
as patologias psicossomáticas 
acometem novamente.

No entanto podemos esco-
lher pensar no quanto fomos 
vítimas, e com isso perpe-
tuar o nosso sofrimento ou 
podemos escolher pensar no 
quanto fomos fortes para so-
breviver ao que aconteceu e 
criar um novo foco. Isso não 
significa que devemos passar 
por cima da tristeza, da dor 
e da raiva que sentimos, mas 
precisamos aprender a enten-
der que existe um tempo para 
esses sentimentos serem pro-
cessados.

E agora você se pega pen-
sando: “Como fazer para 
resolver esta situação?” Sa-
bendo que uma das possíveis 
causas de uma doença pode 
ser algo relacionado ao que 
foi dito, um “sim” não fala-
do... Enfim inúmeras situa-
ções.

Bom, agora o jeito é ligar 
o processador de magoas es-
condido no cantinho mais 
obscuro do seu coração pedir 
sabedoria Divina e eliminar 
toda a tristeza. Mude seu 
comportamento em relação à 
vida e às pessoas com quem 
você convive. Procure ajuda 
médica caso esteja apresen-
tando algum tipo de descon-
forto físico. Faça um bom 
checape de exames. Nada é 
mais importante que a sua 
vida!  Faça a felicidade acon-
tecer!

Quer ter saúde? 
Elimine as mágoas!

ditorialE
Alex Fernandes França

Começou o ano 
de 2013

Esta semana, conver-
sando com um amigo, fui 
informado de que está cir-
culando em uma famosa 
rede social o slogan “Feliz 
2013”. De imediato enten-
di que na verdade trata-se 
de uma alusão à velha e 
já conhecida máxima que 
diz que o ano realmente 
começa após o Carnaval. 
Festa esta que considero 
um retrocesso total sob os 
mais variados aspectos, dos 
quais destaco as questões 
materiais e espirituais, por-
que não dizer... cria-se um 
ambiente propício às bada-
lações e o povo, movido a 
pão e circo,  serve de massa 
de manobra aos interesses 
financeiros de uma meia 
dúzia que lucra milhões e 
porque não dizer bilhões 
de reais com todo essa at-
mosfera criada visando  a 
venda de  produtos que vão 
desde as alegorias até os ca-
marotes caríssimos na par-
te “mais nobre” da Marques 
de  Sapucaí. 

A chamada “paixão pela 
escola do coração”é capaz 
de fazer com que milha-
res de famílias deixem de 
colocar o alimento sobre 
a mesa ou proporcionar 
uma digna qualidade de 
vida aos seus membros 
para economizar seus tro-
cados mensalmente, visan-
do fortalecer a escola para 
o desfile do próximo ano. 
Este é o verdadeiro ópio do 
povo, que entorpece sorra-
teiramente e quando se vê, 
o indivíduo está totalmen-
te envolvido, mudando o 
foco de aspectos e situações 
verdadeiramente relevantes 
para si e os seus. Uma mar-
ca de cerveja, amplamente 
divulgada na mídia pagou 
cerca de 2 milhões de reais 
para que uma atriz, famosa 
estrela estadunidense ficas-
se por alguns instantes em 
seu camarote no intuito de 
atrair os holofotes das mí-
dias nacional e internacio-
nal, se esbaldando em meio 
às benesses resultantes de 
sua fama. Enquanto isso, 
aquele pobre cidadão, que 
deixou de estar um pouco 
mais com o filho para aju-
dar sua escola, que se privou 
do convívio familiar para 
estar com os seus em troca 
de uma alegria extrema-
mente efêmera. O Carnaval 
é esta festa, vista por mui-
tos estrangeiros que para cá 
vem, como um passaporte 
livre para o “acobertado”  
turismo sexual que tanto 
mancha a imagem do Bra-
sil mundo afora. Esta festa, 
entendo eu funcione como 
um instrumento com foco 
nítido para amortecer os 
conflitos sociais - a luta de 
classe, por exemplo - con-
fortando as mazelas do 
trabalhador, que iludido 

pelo movimento intenso 
que se estabelece, deixa de 
cobrar, exigir ou seja, de se 
politizar e crescer. Enquan-
to aquele pobre trabalha-
dor está lá trabalhando de 
graça na Sapucaí ou por 
míseros R$40,00, sua filha 
adolescente está sendo ali-
ciada por um gringo afoito 
a levá-la para a cama e dei-
xar-lhe traumas profundos 
físicos, psíquicos, morais e 
espirituais.

Mas o que importa de 
fato? É a sua Escola prefe-
rida vencer, não é mesmo? 
O resto é resto. Pouco vale, 
em sua concepção se a Saú-
de Pública vai mal. Pouco 
importa se faltam remé-
dios ou consultas especia-
lizadas nos locais públicos 
de atendimento. Pouco 
importa se há buracos nas 
ruas ou se os impostos são 
mal aplicados... O que con-
ta mesmo é  na quarta-feira 
de cinzas comemorar. Se 
a Escola perdeu, o que fa-
zer? Investir mais para que 
erros cometidos agora se-
jam corrigidos no próximo 
ano.... Se doar ainda mais 
é o que conta. Enquan-
to isso, nos Camarotes, os 
artistas estão lá, soltinhos 
ditando regras e costumes 
para um povo carente de 
referenciais. A filhinha de 
12 anos do trabalhador a 
essas horas o estrangeiro já 
levou... Pagou certamente 
menos que 100 reais por 
alguns momentos com ela. 
Comemora-se hoje, chora-
-se depois. A alegria frágil 
e passageira não perdurará. 
Os sentimentos puros e no-
bres não mais residirão no 
âmbito da família. Parafra-
seando  o escritor alemão 
Karl Marx (1818-1883)afir-
mo que o Carnaval sim  é 
o ópio do povo. Iludido em 
coisas fantasiosas, deixa o 
cidadão  de observar e co-
brar o que é mais impor-
tante para si e seus fami-
liares. O carnaval encobre 
a verdadeira face da socie-
dade, privando milhares 
do pensamento, da vonta-
de própria... Eventos des-
sa natureza deixam povo 
letárgico e na esperança de 
uma conquista ou glória 
futura, desistindo de exigir 
melhorias para o presen-
te. Neste editorial não deu 
ainda pra acrescentar os 
inúmeros acidentes causa-
dos pelo excessivo uso de 
substancias entorpecentes 
ou mesmo da contamina-
ção de doenças infeccio-
sas motivadas pelo calor 
da emoção momentânea e 
sem consistência.  Vamos 
comemorar enfim. Agora 
o ano começa. Agora as 
coisas caminham. È tempo 
de levantar a cabeça e mar-
char, aquilo que nos para-
lisava, não nos pára mais!!!

Dr. Mohamad Hussein 
Abdallah Médico Pediatra e 

Alergista

Dr. Wilson de Jesus Guarnieri - 
Advocacia Andrade

Juarez Rodrigues - Câmara 
Municipal de Nova Esperança

CARICATURAS DA SEMANA
POR: PAULO NUNES

HUMOR
DESPERDÍCIO
 - João me dê um exemplo 
de energia desperdiçada. 
   - Pois não, professor. Contar a um 
careca uma história de arrepiar os 
cabelos.

NO ESTÁDIO
 O Manuel e a Maria vão 
ao jogo de futebol. Chegam super 
atrasados porque a Maria demorou 
séculos se arrumando. Quando en-
tram no estádio, está para começar o 
segundo tempo. O Manuel pergunta 
a um dos torcedores: 
 - Quanto está o jogo? 
 - Zero a zero. 
E a Maria: 
 - Estás a veire? Chegamos a tempo! 

NA DELEGACIA
   - Por que você ficou com o anel 

que achou na rua? 
   - Porque, seu delegado, dentro dele 
estava escrito: "Teu para sempre".
 
OFENSAS 
   - Sim, doutor, eu quero pedir o 
divórcio. Meu marido atirou-me no 
rosto tudo quanto é palavra.
   - Ora, mas a senhora não estaria 
exagerando?
   - Não, senhor. Ele me atirou o 
dicionário.

RECOMENDAÇÕES
O dono da firma: 
   - Então você quer ocupar o posto de 
contador, não é verdade? 
   - Sim, senhor Ronaldo! 
   - Pode me apresentar alguma reco-
mendação da sua antiga firma?
   - Sim, eles me recomendaram que 
procurasse outra firma.
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 Chácara com 42.000m² frente para a rodovia 
Júlio Zacarias à 1.000 m da cidade em pasto, 
com mangueira nova, 4 divisões. 9972-2438

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

Chácara com 30.244,80 m², frente para 
a rodovia BR 376, ao lado da Coca-

GERAL - 5

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

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

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

SOBRELOJA EM EXCELENTE LOCALI-
ZAÇÃO COM 02 DORMITÓRIOS SENDO 
01 COM BANHEIRA DE HIDROMAS-
SAGEM, SALA, COPA, COZINHA.
TERRAÇO,GARAGEM COBERTA
R$600,00
(44)98685200

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

IMÓVEIS

ALUGA:

VENDE:

VEÍCULOS

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

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

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

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

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

Vende-se casa no conjunto Capelinha 
na Rua Salvador com 03 quartos, 
sala, cozinha, 01 bwc e garagem
R$ 130.000,00
9917-8239

Gol 97/98 – MI Cinza
R$ 10.000,00
9917-8239

Gol 93, 1.6 álcool. R$ 8500,00. 
Cel.: 9854-3377

Gol G5 1.0 – 2011/2012 - Prata, 4 portas, 
completo. IPVA 2013 quitado, garantia de 
fábrica.  R$ 29.500,00. 
Cel.: 9922-1301

Gol Power 2008, 1.6 completo. 
Contato 98543377

Gol City 2003/ 2004 Cinza, 4 portas. R$ 
15.500,00. Cel.: 9922-1301
Saveiro 98, Bola R$ 12500,00. 
Cel.: 98543377

Gol 2005 com ar-condicionado, 2portas. 
R$14.000,00. 
Cel.: 98543377

Gol 2004, Preto, 4 portas. R$ 14500,00. 
Cel.: 98543377

Classic Spirit 2004/ 2005 – Bege nevada – 
Álcool + dir. hidráulica + vidros elétricos. R$ 
18.000,00. 
Cel.: 9922-1301

Celta 2004/2005, 4 portas. R$ 15.500,00 
Tel.: 9854-3377

Celta Spirit 1.4 – 2005/ 2005 – Prata, 4 portas, 
dir. hidráulica, vidros elétricos, roda de liga 
leve. R$ 18.500,00. Cel.: 9922-1301
Astra 2011. Completo, prata. 
Cel.: 98543377

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

que achou na rua? 
   - Porque, seu delegado, dentro dele 
estava escrito: "Teu para sempre".
 
OFENSAS 
   - Sim, doutor, eu quero pedir o 
divórcio. Meu marido atirou-me no 
rosto tudo quanto é palavra.
   - Ora, mas a senhora não estaria 
exagerando?
   - Não, senhor. Ele me atirou o 
dicionário.

RECOMENDAÇÕES
O dono da firma: 
   - Então você quer ocupar o posto de 
contador, não é verdade? 
   - Sim, senhor Ronaldo! 
   - Pode me apresentar alguma reco-
mendação da sua antiga firma?
   - Sim, eles me recomendaram que 
procurasse outra firma.

Focus titanium hatch, Top de linha, garantia 
até setembro/2014, prata, 16.000km, R$ 
58.000,00
9854-3377

mar.3252-0012

5 alqueires com cabeceira no asfalto próximo 
a Nova Esperança - Soja e eucalipto - 
9972-2438

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

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

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

Sítio com 10 alqueires próximo a Nova Es-
perança, pasto formado, à 1.000m do asfalto. 
9972-2438

Prefeito de Inajá 
permanece no 

cargo, decide 
TRE

O Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE) do Para-
ná concedeu liminar para 
manter no cargo o prefeito 
de Inajá (Noroeste), Alci-
des Elias Fernandes (PP), 
e o vice, Aldo Hashimoto 
(PMDB). Acusados pela co-
ligação adversária de com-
pra de voto durante a cam-
panha, os dois haviam sido 
condenados pela Justiça 
Eleitoral em primeiro grau, 
mas nem chegaram a deixar 
os cargos, embora o presi-
dente da Câmara Municipal 
até já tivesse sido notificado 
para assumir o Executivo.

Segundo a decisão do 
último dia 8 proferida pelo 
relator do caso no TRE, de-
sembargador Josafá Anto-
nio Lemes, a imediata perda 
do mandato poderia gerar 
danos irreparáveis aos polí-

ticos e aos próprios eleitores 
da cidade. O desembarga-
dor acolheu os argumentos 
apresentados pelo advogado 
Guilherme Gonçalves ''de-
monstrando a grave lesão ou 
irreparabilidade do dano'', 
no caso da mudança na pre-
feitura com base apenas nos 
depoimentos de testemunhas. 
Para Josafá, ''possíveis gestões 
itinerantes e aventureiras'' 
poderiam ocorrer com a saí-
da de Fernandes, ''o que, sem 
dúvida, ensejará maior des-
conforto e drama ao eleitor''.

Fernandes comemorou a 
decisão, mas reconheceu que 
a situação ficou instável e está 
prejudicando o seu governo. 
''Atrapalha muito. A gente fica 
inseguro e o trabalho parece 
que fica travado.''

Edson Ferreira - FL
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Esportes A.C.P. vence Nacional e enfrenta o 
Londrina no próximo domingo

Vermelhinho de Paranavaí está com 
13 pontos e ocupa a 5ª colocação no 

Campeonato Paranaense

O Atletico Clube Para-
navaí venceu o Na-
cional pelo placar 

de 4 x 3  na noite da última 
quarta-feira de cinzas pela oi-
tava rodada do Campeonato 
Paranaense, no Estádio Erick 
George em Rolândia.

Com o resultado o NAC 
fica isolado na lanterna da 
com apenas um ponto, foi a 
terceira derrota do técnico 
Richard Malka que assumiu 
o time após a saída de Carlos 
Nunes. O ACP com os três 
pontos chega aos 13 pontos 
na classificação consolidan-
do-se na quinta colocação.

Felipe Rafael colocou o 
Vermelhinho a frente do pla-
car aos nove minutos de jogo, 
o empate veio com Rocha de 
cabeça aos 24 min, mas Ma-

rinho também de cabeça co-
locou o ACP na frente do pla-
car ainda no primeiro tempo, 
aos 29min. O jogo era bom e 
as equipes buscavam o jogo 
limpo.

Na etapa complementar, 
novamente Rocha empatou o 
jogo aos 11min. Alex Ricardo 
aos 19 min, voltou a colocar o 
Paranavaí a frente do placar, o 
Nacional era valente e buscou 
o resultado com Vieira aos 28 
min. Já aos 34 min, Celinho 
marcou para o ACP e definiu 
o placar do jogo.

Na próxima rodada o Na-
cional recebe o Operário no 
domingo no Estádio Erick 
George e o Paranavaí visita o 
Londrina no Estádio do Café, 
às 17 horas, no mesmo dia. 
Futebolparanaense.net O Paranavaí, do zagueiro Marcelo enfrenta o Londrina 

no Estádio do Café

Depois de vencer a 
Marbella Cup, Atlético-PR 
empata com time romeno
No último domingo, o Atlé-
tico-PR venceu o Dínamo de 
Bucareste e se sagrou cam-
peão do torneio Marbella 
Cup, realizado em San Pedro 
Alcantara, na Espanha. Na 
terça, o Furacão fez seu jogo 
de ‘despedida’ em território 
europeu contra outro time 
romeno, o Otelul Galati e 
ficou apenas no empate em 
1 a 1.
Os jogadores que foram 
pouco utilizados durante o 
torneio de verão encerrado 
no último final de sema-
na foram escalados como 
titulares para a partida desta 
terça, por opção do técnico 
Ricardo Drubscky.
O time do leste europeu 
saiu na frente com Costin 
Curelea, aos 25 minutos do 
primeiro tempo e segurou 

o resultado até o início da 
etapa final, quando o Rubro-
-negro, reforçado de alguns 
titulares, chegou ao empate 
com Ederson.
Aos 43 minutos do segundo 
tempo, o Otelul ainda teve a 
grande chance de sair com a 
vitória, em cobrança de pê-
nalti, defendida pelo goleiro 
Alexandre, que entrou no 
segundo tempo.
Em cinco partidas realiza-
das na Europa, o saldo do 
Furacão foi bastante positivo 
com três vitórias, um em-
pate e uma derrota, além da 
conquista da Marbella Cup. 
O grupo se prepara agora 
para voltar ao Brasil. Contu-
do, ainda não existe previsão 
para a estreia do time titular. 

Gazeta Esportiva

Moedas atiradas em 
Ganso levam Santos a 
julgamento no TJD-SP 
O episódio no qual o meia 
Paulo Henrique Ganso, do 
São Paulo, foi alvo de uma 
“chuva de moedas” na parti-
da em que o Santos derrotou 
o Tricolor Paulista, por 3 a 1, 
no último dia 3, na Vila Bel-
miro, irá render problemas 
para o Peixe. Isto porque, o 
clube praiano foi indiciado 
pelo Tribunal de Justiça 
Desportiva de São Paulo 
(TJD-SP). O julgamento do 
caso está marcado para a 
próxima segunda-feira, às 17 
horas (horário de Brasília), 
no TJD-SP.
Com base nos relatos da 
súmula da partida, os san-
tistas serão enquadrados 
nos artigos 211 e 213, do 
Código Brasileiro de Jus-
tiça Desportiva (CBJD). O 
primeiro item prevê deixar 
de manter o local que tenha 
indicado para realização do 
evento com infra-estrutura 
necessária a assegurar plena 
garantia e segurança para 

sua realização, além de um 
parágrafo único, que incide 
nas mesmas penas a entidade 
mandante que não assegurar 
à delegação visitante, livre 
acesso ao local da compe-
tição e aos vestiários. Já o 
segundo diz respeito a deixar 
de tomar providências capa-
zes de prevenir e reprimir: 
lançamento de objetos no 
campo ou local da disputa do 
evento desportivo.
A soma destes artigos pode 
render ao time alvinegro 
multa de R$ 200 mil. O San-
tos ainda pode ser condena-
do a atuar durante dez jogos 
do Campeonato Paulista 
longe da Vila.
Fora essas possíveis puni-
ções, o Peixe ainda pode ser 
punido por quatro atrasos 
para entrar em campo, em 
compromissos do Paulistão. 
Caso seja condenado, o clube 
santista poderá pagar uma 
multa de R$ 18 mil. 

Gazeta Esportiva

Vitor Belfort encara 
Rockhold na volta do UFC 
ao Brasil, em abril
Os trabalhos no duelo 
entre Vitor Belfort e Luke 
Rockhold tiveram final 
feliz. Conforme a TATA-
ME apurou, a organização 
do UFC realizará o com-
bate na próxima edição do 
evento no Brasil, previsto 
para acontecer em abril. 
Belfort x Rockhold, que 
deverá dar ao vencedor 
uma chance ao cinturão 
dos médios, será a princi-
pal luta do show.
O Rio de Janeiro deve 
abrigar mais uma vez o 
UFC. A “Cidade Mara-
vilhosa” enfrenta a con-
corrência de Brasília para 

ser sede do novo show do 
evento no país.
Em janeiro passado, Bel-
fort despachou Michael 
Bisping no UFC São Paulo, 
mandando o inglês à lona 
com um belíssimo chute 
alto no segundo round.
Dono do cinturão da 
categoria no já extinto 
Strikeforce, Rockhold fará 
sua estreia no octógono 
do Ultimate. Sua última 
luta foi em julho do ano 
passado, quando derrotou 
Tim Kennedy por pontos e 
defendeu seu cinturão com 
sucesso pela segunda vez. 

Tatame.com.br

ATACANTE BARCOS DEIXOU O PALMEIRAS E FOI PARA O GRÊMIO
Paulo Nunes

Alex Fernandes França

Es
pa

ço

Novo reforço, Léo Gago avisa que 
jogaria até a Série C pelo Palmeiras

O volante Léo Gago 
chegou a São Paulo 
na tarde dessa quar-

ta-feira, passou por exames 
médicos e defenderá o Pal-
meiras por empréstimo até 
o fim da temporada. Do "pa-
cotão" oferecido pelo Grêmio 
em troca de Barcos, ele é o 
terceiro a chegar. 

O zagueiro Vilson será ti-
tular contra o Sporting Cris-
tal, nesta quinta, o atacante 
Leandro já treina com o elen-
co e o meia Rondinelly está 
prestes a assinar. Já o cen-
troavante Marcelo Moreno 
julgou mais interessante ficar 
em Porto Alegre e virou cen-
tro de uma polêmica depois 
de seu pai chamar o Verdão 
de "equipe fracassada" por 
estar na Série B. Léo Gago 
discorda. 

Mesmo sem poder dispu-
tar a Libertadores, já que foi 

Léo Gago chega a São Paulo orgulhoso por jogar no Palmeiras e animado após 
conversa com Vilson. Volante só lamenta por não poder jogar a Libertadores

inscrito na competição pelo 
Tricolor, o reforço mostra-se 
contente no novo clube.

- Infelizmente não vou 
poder jogar a Libertadores. 
Queria muito, mas são coisas 

da vida. Não é porque não 
tem a Libertadores que eu 
deixaria de vir. O Palmeiras é 
um clube grande, não impor-
ta se está na Série A, na B ou 
na C. Isso não pesa - disse o 
jogador, ao LANCE!Net.

Sem espaço no Grêmio, 
ele garante que nunca teve 
dúvidas sobre o acerto com 
o Palmeiras, mas lembra que 
uma conversa com o zaguei-
ro Vilson, que desembarcou 
antes na capital paulista, o 
deixou ainda mais disposto a 
mudar de ares.

- Eu liguei para saber 
como ele estava, se já tinha 
acertado, porque sabia que es-
tava encaminhado. Ele falou: 
"Pô, Léo, aqui é maravilhoso". 
Falou bem da estrutura, da 

recepção dos jogadores. Isso 
já me animou bastante para 
acertar o mais rápido possível 
- declarou o volante.

Ele deve ser apresentado 
entre o fim desta semana e o 
início da próxima e, embora 
diga que está focado em adap-
tar-se rapidamente ao clube, 
já fala até na possibilidade 
de renovar o contrato para, 
quem sabe, jogar a Libertado-
res em outro ano.

- Quero fazer um grande 
ano e, se possível, ficar mais 
alguns. Vamos pensar em ter-
minar bem o Paulistão e fazer 
uma boa Série B. Aí deixo a 
bomba para eles - disse o atle-
ta, que tem contrato até 2014 
com o Grêmio. 

Lancenet
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Jurídico:

Es
pa

ço

Polícia Militar de Nova Esperança cumpre mandado e 
faz prisão por Tráfico de Drogas
No dia 10 de fevereiro 

de 2013, por volta 
das 08h10min, poli-

ciais militares da 3ª Compa-
nhia, deslocaram á rua De-
miciano Francisco de Souza, 
nº 42 e simultaneamente na 
residência nº 31, na mesma 
rua, situada em frente, Con-
junto Requião III, Nova Es-
perança onde realizaram o 
cumprimento de Mandado 
de Busca e Apreensão Do-
miciliar, expedido pelo Po-
der Judiciário da comarca de 
Nova Esperança.

A ação se deu inicio após 
a PM receber varias de-
nuncias anônimas em que 
informavam de que na re-
sidência, nº 42, situada na 
rua Demiciano F. de Souza, 
ocorria uma intensa venda 
de drogas, realizada por um 
rapaz de 24 anos, já conhe-
cido pela Policia Militar, por 
ter sido preso no ano de 2008 
pela Força SAMURAI, por 
trafico de drogas e depois 
no ano de 2010, após cum-
primento de Mandado de 
Busca e Apreensão, onde foi 
localizado em sua residên-
cia dentro do berço de um 
bebe, drogas prontas para a 
venda. As denuncias rece-
bidas informavam também 
que uma mulher de 52 anos, 
que reside em frente ao local, 
estaria armazenando a droga 
e armas de fogo, para evitar 
que em caso de uma ação os 
policiais não encontrariam 
nada na residência do rapaz.

Durante alguns dias Po-
liciais Militares, efetuaram 
um monitoramento das re-
sidências, com um veiculo 
descaracterizado e notaram 
a intensa movimentação de 
pessoas nas residências e en-
tão de posse de um Mandado 
de Busca e Apreensão, os PMs 
adentraram em ambas resi-
dências simultaneamente sen-
do que na residência nº 42 foi 

localizado e apreendida uma 
porção de maconha totalizan-
do 0,005 gramas, R$ 305,00 
(trezentos e cinco reais) em 
dinheiro em notas de 10,00 e 
5,00 reais, 1.243,60 (Um mil 
duzentos e quarenta e tres 
reais e sessenta centavos) em 
moedas, divididas em pacotes 
plásticos contendo moedas de 
R$ 0,50 (cinqüenta centavos) 
e R$ 1,00 (um real), contendo 

em cada pacote aproximada-
mente 100 reais, 3 (três) mo-
tocicletas sendo uma Honda/
Biz, uma Yamaha/Ybr 125, 
uma Honda/CG 125 e os veí-
culos VW/Gol e VW/Passat, 
os quais segundo as denuncia 
eram utilizados para o comer-
cio de entorpecentes. Já na 
residência de nº 31 foi locali-
zado dentro de uma gaveta do 
guarda roupas um revolver 
marca Rossi, calibre 22, inox, 
um revolver marca Taurus, 
calibre 32, oxidado e diversas 
munições entre elas munições 
de calibre 9mm e 762, ambos 
de uso restrito da forças ar-
madas e ainda durante as bus-
cas os policiais localizaram na 
estante da sala dentro de uma 
bolsa feminina 0,517 (qui-
nhentos e dezessete) gramas 
de cocaína, 1,008 (um quilo e 
oito gramas) kg de crak e três 
balanças de precisão.

O individuo de 24 anos, 
morador da residência nº 42, 
admitiu que todo material 
ilícito que foi encontrado (ar-
mas, munição, drogas) eram 
suas e utilizava a residência 
em frente somente para arma-
zenar, sendo que diante dos 
fatos foi dada voz de prisão 
aos mesmos que foram enca-
minhados a 25ª Delegacia de 
Policia de Nova Esperança, 
juntamente com as drogas, 
veículos, dinheiro, armas, 
munições e demais objetos, 
para medidas legais cabíveis.

Ivanildo Ferreira dos Santos - P.M.

Prisão por porte 
Ilegal de Arma 

de Fogo
No dia 10 de feverei-

ro de 2013, por volta das 
21h45min, policiais militares 
da 3ª Companhia de Nova 
Esperança, durante patrulha-
mento por bairros da cidade, 
abordou na rua Raimundi 
com av Mercosul, Parque 
Industrial, um individuo de 
36 anos residente no jardim 
Shangri-lá e ao efetuar uma 
busca pessoal no mesmo a 

equipe localizou em sua cin-
tura um revolver marca Tau-
rus, calibre 38, com numera-
ção raspada e municiado com 
6 munições intactas.

Diante dos fatos o indivi-
duo recebeu voz de prisão e 
foi encaminhado, juntamente 
com a arma de fogo à 25ª DRP 
de Nova Esperança, para as 
providências legais cabíveis.
Ivanildo Ferreira dos Santos - P.M.

Prisão por 
Tráfico de Drogas

No dia 11 de fevereiro de 
2013, por volta das 00h05min, 
policiais militares realizavam 
rondas pela rua Doutor Fran-
cisco Beltrão, onde avistaram 
um individuo em atitude sus-
peita, adentrando em uma 
residência ali existente e que 
segundo denuncias naquele 
local se comercializa drogas.

Os Policiais então resol-
veram acompanhar a mo-
vimentação a distancia sem 
que notassem a presença dos 
mesmos e no momento em 
que o individuo, um senhor 
de 70 anos, morador nesta 
cidade saiu da residência e 
retornou para seu veiculo, 

um taxi, os PMs realizaram 
a abordagem e encontraram 
em seu bolso três pedras 
de substancia entorpecente 
(crak) e indagado, o mesmo 
confirmou que havia acaba-
do de comprar naquela resi-
dência de uma senhora que 
é proprietária. Diante de tal 
situação de flagrante os poli-
ciais adentraram na residên-
cia e deram voz de prisão a 
mulher mencionada, de 39 
anos, sendo ambos compra-
dor e vendedor, encaminha-
dos a 25ª Delegacia de Policia 
de Nova Esperança, para me-
didas legais cabíveis. 
Ivanildo Ferreira dos Santos - P.M.

Prefeito de Florai  Fausto 
Herradon prestigia posse de 

Ratinho Jr, frente à SEDU

Na  manhã de quinta-
-feira, 07 de feve-
reiro, no gabinete 

do Governador Beto Richa, 
o prefeito de Floraí, Fausto 
Herradon prestigiou a posse 
do Ratinho Jr(PSC) frente à 
SEDU.

Na ocasião também fo-
ram empossados o novo 
chefe da Casa Civil, Rei-
nhold Stephanes(PSD), e, o 
secretário de Governo Ce-
zar Silvestri(PPS). Em seu 
discurso, Richa disse “que 
prioriza o desempenho in-
dividual na escolha de seus 
secretários, mas nem sempre 
é possível levar apenas esse 
fator em consideração. Sei 
que os esquemas partidários 
são normais e imprescindí-
veis para manter a governa-
bilidade”.

Ratinho Jr sinalizou 
como ele pretende se colo-
car à frente da secretaria.”A 
SEDU será uma mão amiga 

para as cidades menores, que 
não têm tanta capacidade 
de investimento”, concluiu o 
novo secretário.

Por sua vez o prefeito de 
Floraí, Fausto Herradon mos-

trou seu otimismo com a pos-
se do novo secretário de go-
verno frente ao SEDU, tendo 
Ratinho Jr, raízes no interior, 
onde pretende dispensar uma 
atenção especial. 

Luiz Carlos Aoki
OAB/PR 40.161

Os serviços 
de telefonia e 
os direitos do 
Consumidor

Nos últimos anos, in-
felizmente não mais 
nos surpreendemos 

com as notícias sobre o péssi-
mo serviço fornecido pelas re-
des de telefonia. São inúmeras 
reclamações não resolvidas, 
que acabam deixando o usuá-
rio descrente de seus direitos. 

O consumidor tem garan-
tias e deve busca-las, como 
forma também de punir as 
operadoras quanto ao mau 
fornecimento de seus serviços.

O Código de Defesa do 
Consumidor (CDC), além de 
proteger os direitos do cida-
dão, assegura que as prestado-
ras de serviço - como é o caso 
das operadoras de telefonia 
– devem apresentar propostas 
claras e honestas, e a partir daí, 
fornecer serviços com quali-
dade, sempre respeitando o 
combinado entre fornecedor e 
usuário.

Para verificar o cumpri-
mento de tais determinações, 
existe a Agência Nacional de 
Telecomunicações – ANATEL, 
que é o órgão responsável pela 
regulamentação e fiscalização 
dos serviços oferecidos pelas 
operadoras de telefonia. 

Muitas vezes o consumidor 
tem a sensação de estar des-
protegido. Contudo, ao con-
trário disso, a legislação sobre 
o tema existe, e o prestador de 

serviços/operadora de telefonia, 
responde sim pelo mau funcio-
namento do produto contra-
tado, conforme determinação 
expressa no artigo 20 do Códi-
go de Defesa do Consumidor. 
Todavia, alguns consumidores 
acabam por desconhecer a le-
gislação, e não buscam seus di-
reitos, ou aceitam a imposição 
de cláusulas que são considera-
das abusivas.

Podemos citar como exem-
plo de cláusulas abusivas, as que 
estabelecem tempo mínimo de 
vigência do contrato, de modo 
que as operadoras, baseadas 
nessa segurança contratual, 
despreocupam-se em fornecer 
serviços de qualidade, e por 
sua vez, o consumidor acredita 
estar limitado na busca de seus 
direitos, em virtude do contrato 
que assinou. Entretanto a legis-
lação é clara quando estabelece 
nos artigos 30, 35, inciso III e 
51, inciso XV do CDC, que o 
consumidor não está obrigado 
a ficar atrelado a um contra-
to quando a empresa não está 
cumprindo com as obrigações 
para a qual foi contratada, dei-
xando de fornecer serviços com 
qualidade.

Destacamos aqui, algumas 
garantias ao consumidor usuá-
rio dos serviços de telefonia: 
- Acesso aos serviços de tele-
comunicações, com padrões de 
qualidade e regularidade ade-
quados à sua natureza, em qual-

quer ponto do território na-
cional; - Liberdade de escolha 
de sua prestadora de serviço; 
- Não ser discriminado quanto 
às condições de acesso e frui-
ção do serviço; - Informação 
adequada sobre as condições de 
prestação dos serviços, suas ta-
rifas e preços; - Inviolabilidade 
e ao segredo de sua comunica-
ção, salvo nas hipóteses e condi-
ções constitucional e legalmen-
te previstas; - Não divulgação, 
caso o requeira, de seu número 
de telefone; - Não suspensão 
de serviço prestado em regime 
público, salvo por débito direta-
mente decorrente de sua utiliza-
ção ou por descumprimento de 
condições contratuais; - Prévio 
conhecimento das condições 
de suspensão do serviço; - Res-
peito de sua privacidade nos 
documentos de cobrança e na 
utilização de seus dados pes-
soais pela prestadora do servi-
ço; - Resposta às suas reclama-
ções pela prestadora do serviço; 
- Peticionar contra a prestadora 
do serviço perante à Anatel e os 
organismos de defesa do con-
sumidor (...) (Cartilha ANA-
TEL: direitos do consumidor 
– disponível em http://www.

anatel.gov.br/Portal/verificaDo-
cumentos/documento.asp?nul
l&filtro=1&documentoPath=b
iblioteca/publicacao/cartilhas/
cartilha_guia_consumidor.pdf 
- acesso em 04/02/2013).

Importante ressaltar que 
qualquer violação a alguma das 
garantias descritas acima, gera 
ao consumidor o direito de ter 
reparado os danos que sofreu.

Não é novidade que muitos 

usuários dos serviços de tele-
fonia móvel acabam inibidos 
pelo “lado mais forte”, que são 
as empresas/operadoras, hesi-
tando em procurar seus direitos 
e, desta forma, acabam pagando 
por serviços não contratados, 
ou até mesmo deixando de re-
ceber com qualidade os servi-
ços que adquiriu.

É inegável a o descaso das 
operadoras com os consumido-

res na forma como estas tratam 
o assunto, mas como dito, cabe 
ao consumidor a busca por seus 
direitos, estando o mesmo am-
parado não apenas pela legisla-
ção mas também pelos órgãos 
de fiscalização, de defesa do 
consumidor e do Poder Judi-
ciário,  que existem para fazer 
cumprir a  normal legal, e ga-
rantir que seja feita a mais pura 
e lídima Justiça.

recepção dos jogadores. Isso 
já me animou bastante para 
acertar o mais rápido possível 
- declarou o volante.

Ele deve ser apresentado 
entre o fim desta semana e o 
início da próxima e, embora 
diga que está focado em adap-
tar-se rapidamente ao clube, 
já fala até na possibilidade 
de renovar o contrato para, 
quem sabe, jogar a Libertado-
res em outro ano.

- Quero fazer um grande 
ano e, se possível, ficar mais 
alguns. Vamos pensar em ter-
minar bem o Paulistão e fazer 
uma boa Série B. Aí deixo a 
bomba para eles - disse o atle-
ta, que tem contrato até 2014 
com o Grêmio. 

Lancenet
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Professores de Alto Paraná 
participam de curso de capacitação

A Secretaria Municipal 
de Educação promo-
veu a 1ª Capacitação 

Pedagógica de 2013 para os 
Profissionais da Educação 
das Escolas e Centros da 
Rede Municipal de Ensino. A 
Capacitação foi realizada no 
Ponto Alto Eventos, no dia 
1 de Fevereiro, com o Tema 
“O Semeador de Sonhos” mi-
nistrado pelo professor João 
Bello e a pedagoga Susi Mon-
te Serrat, com o intuito de dar 
as boas vindas aos profissio-
nais e ofertar-lhes momentos 
de descontração, na oportu-
nidade a Secretária Munici-
pal de Educação Cassia Regi-
na Fava Fernandes entregou a 
cada participante uma Agen-
da Pedagógica e logo após 

na abertura do evento apre-
sentou a Equipe de Trabalho 
que irá acompanhá-la frente a 
Secretaria nesta gestão.

Para o início do ano leti-
vo o Executivo e a Secretaria 
Municipal de Educação en-
tregaram aos educandos da 
Educação Infantil e do Ensino 
Fundamental de 9 anos o Kit 
escolar contendo os materiais 

específicos a cada ano, e tam-
bém a mochila escolar.

“Somos responsáveis pelo 
que fazemos, mas também 

pelo que deixamos de fazer”.
MOLIÈRE  

Secretaria de Educação de Floraí 
promove palestra motivacional, 

dentro da programação da 
Semana Pedagógica

Durante a Sema-
na Pedagógica, 
os professores e 

funcionáriosdas  Escolas 
Municipais, Estaduais, 
Apae e Projeto Piá de Flo-
raí participaram da pales-
tra  motivacional com o 
PROF. JAIRO TORINO 

PENNACCHI, no Salão 
Paroquial. O representan-
te da Igreja Católica ini-
ciou com a benção a todos 
os presentes. A Secretária 
da Educaçao Prof. Maria 
AngelaZampieri Gimenez, 
agradeceu a presença de 
todos  enfatizando a impor-

tância da integração entreos 
professores e funcionários 
das escolas municipais e 
estaduais. Na sequencia o 
Prof Jairo iniciou a palestra 
com os temas  : Qualidade 
de Vida,  A arte de falar em 
público e o relacionamento 
entre as pessoas.

A Semana...
Por sugestão do leitor do Jornal Noroeste, o 

médico veterinário Cléber Galinari, a reportagem 
fotografou na Rua Bom Retiro, um belo exemplar 
da árvore símbolo do Estado, a Araucária ou Pi-
nheiro do Paraná que cientificamente possui o 
nome de Araucaria angustifolia.

Árvore alta que atinge de 40 a 50 metros de 
altura, o pinheiro tem como característica a dis-
posição da ramificação dos galhos, formando an-
dares. A medida em que a árvore entra na idade 
madura, passa a apresentar o aspecto típico de 
uma taça.

De acordo com Elenise Angelotti Bastos Si-
pinski, bióloga do Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – 
IBAMA/PR, “Atualmente, o Pinheiro-do-Paraná 
encontra-se no status de espécie ameaçada de ex-
tinção, haja vista que sua área foi reduzida de 7,5 
milhões de hectares (43% do Estado do Paraná) 
para cerca de 150 mil hectares (0,75% do Estado), 
devido ao intenso corte de madeira”.

Portanto Nova Esperança ainda é privilegiada 

por possuir dois exemplares de tamanha beleza 
dentro do perímetro urbano, esse na Rua Bom 
Retiro e outro na Rua Emiliano Perneta nas pro-
ximidades do Parque das Grevíleas. 

Cássia Regina 
Fava Fernandes 

- Secretária de 
Educação de 

Alto Paraná
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Social
9964-3537

vidualevidual@hotmail.com

Osvaldo Vidual

Aniversariando hoje, sexta-feira, 
15 de fevereiro, a professora e 
ex-vereadora, Ivete Vargas Leal 

esbanja elegância e beleza neste 
momento ímpar de sua existência.

Aproveitando o finalzinho das férias escolares, 
os irmãos Matheus e Saulo, deram uma pausa 
para registrar numa foto a visita ao Parque do 

Ingá, na cidade Canção.

O casal Emilia e Juarez estive-
ram visitando as instalações 

da NASA, no cabo Canaveral, 
na Flórida, EUA. A Nasa é uma 

agência do Governo Norte-
-americano, responsável pela 
pesquisa e desenvolvimento 

de tecnologias e programas de 
exploração espacial. Seu maior 

projeto foi a chegada do ho-
mem à Lua no ano de 1969. 

Emilia e Juarez acharam super 
interessante a visita e aconse-

lham a todos que forem aos Es-
tados Unidos fazerem o mesmo.


