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Aldo Batista 
um novaesperancense 

que conquistou seu 
espaço nos Estados 

Unidos - Pág. 5

SOCIEDADE
Comemoração dupla para 

Maryze e dr. Severino 
Ramos Bezerra

Maryze de Andrade Bezerra 
e dr. Severino Ramos Bezerra 

comemoram seus aniversá-
rios, ele, na data de 01 de 

abril, ela, no dia 26 de abril, 
ambos rodeados do carinho 

de familiares e amigos queri-
dos de longa data.

Págs. 6 e 7 

Osvaldo Vidual

Osvaldo Vidual

Comércio de Nova Esperança 
vive expectativa de boas 

vendas para o Dia das Mães
Seguindo a premissa de que o “brasileiro deixa tudo para última hora”, as 

lojas funcionarão até as 18 horas deste sábado (11) e deverão registrar 
um grande público e um ótimo movimento em vendas - Pág. 3

Hauney Malacrida Alex Fernandes França

Assistência Social de Atalaia 
vive um novo tempo de 

muitas realizações - Pág. 9

PARANACITY
Prefeita Ednea Buch Batista, acompanhada dos secretá-
rios da administração, José Cláudio Batista e Secretário 

da Saúde Mário Gusman, estiveram nesta semana em 
Curitiba reenvidicando junto ao Governador e a diversos 

secretários de Estado recursos para serem aplicados em 
Paranacity. A prefeita possui livre trânsito nos corredores 

do Palácio Iguaçu e na Assembléia Legislativa em Curitiba.

Floraí é campeã no 
handebol feminino 
e se classifica para 
as macrorregionais

Município 
comemora seus 

59 anos
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Usina Santa Terezinha investe 
em capacitação de colaboradores

Pensando na formação, 
qualificação e capacitação 
de seus colaboradores, a 

Usina Santa Terezinha - Unidade 
Iguatemi, tem investido na área 
de treinamentos. 

Em 2012, foram realizados na 
unidade 251 cursos, totalizando 
uma carga horária de 5.950 ho-
ras, abrangendo o total de 4.146 
participantes. Já em 2013, até o 
mês de abril, foram realizados 
175 cursos, com carga horária 
total de 4.950 horas e 2.763 par-
ticipantes.

Para a realização dos cursos, 
a Usina Santa Terezinha é par-
ceira de instituições, destacando-
-se o Senar (Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural), Senai 
(Serviço Nacional de Aprendiza-
gem Industrial), Senat (Serviço 

Social do Transporte), além de 
empresas fornecedoras e treina-
mentos internos pela equipe de 
instrutores da unidade.

Devido à falta de mão-de-
-obra qualificada em determina-
das funções, a Usina Santa Terezi-
nha, Unidade Iguatemi, apostou 
na realização de formação, por 
meio de treinamentos técnicos.  
Na formação de tratoristas, de 
2012 até abril de 2013, foram rea-
lizados 74 cursos de Operação e 
Manutenção de Tratores Agrí-
colas, com 1.110 participantes, 
distribuídos em vários módulos 
com cargas horárias de 16, 40 e 
80 horas.

Em complemento ao proces-
so de formação, desde 2011, a 
Usina Santa Terezinha, Unidade 
Iguatemi, vem investindo na for-

mação de aprendizes no setor da 
oficina mecânica, tendo formado 
50 jovens como mecânicos de 
tratores agrícolas. Neste ano, 30 
estão em aprendizagem.  Outra 
inovação foi a abertura do curso 
de Auxiliar na Produção de Açú-
car e Álcool, que conta com 12 
aprendizes, voltada ao setor de 
processo industrial. 

Com as frequentes inova-
ções e avanços da tecnologia, a 
empresa possibilitou incluir os 
colaboradores no mundo digital. 
A partir de 2012, foram realiza-
dos 66 cursos de inclusão digital 
nos módulos básico e avançado, 
trazendo conhecimento de in-
formática a 660 colaboradores. 
Esses cursos colaboraram para a 
melhoria nas operações que en-
volvem computadores de bordo e 

sistemas de GPS.
Outro investimento que a 

Unidade Iguatemi tem feito cons-
tantemente é na capacitação de 
lideranças. Alguns cursos foram 
planejados de forma estratégica a 
fim de desenvolver os líderes na 
gestão de pessoas. Dentre os cur-
sos, destaca-se o Desenvolvimen-
to Comportamental – Senar. Em 
2012, foram realizadas duas tur-
mas com 36 participantes e atual-
mente há três turmas com 54 alu-
nos. “O aumento na quantidade 
de turmas comprova a eficácia 
dos cursos”, afirma o assistente 
administrativo da Unidade Igua-
temi, Renato Henrique Nicoleti. 

Outro curso, Gestão de Pes-
soas, ministrado por professores 
renomados e que atuam em ins-
tituições nacionais, como a FGV 
(Fundação Getulio Vargas), tem 
duração de 14 meses, sendo que 
a unidade está formando 44 cola-
boradores e já iniciou outra tur-
ma com 58 participantes.

 Além destes, buscando uma 
comunicação mais eficiente en-
tre os colaboradores - foram de-
senvolvidos dois outros cursos, 
um de Oratória, para quebrar as 
barreiras de se falar em público, 
e outro de Redação Empresarial, 
que capacita as lideranças para a 
escrita objetiva e correta, e busca 
maior agilidade no processo co-
municacional. No total, 280 co-
laboradores participaram desses 
programas de capacitação e for-
mação das lideranças. 

A Usina Santa Terezinha tam-

bém investe em ferramentas de 
capacitação continuada, focada 
na melhora do desempenho dos 
colaboradores, entre elas, há o 
Programa Contrato de Mudan-
ças, com o objetivo de manter a 
equipe focada na visão da empre-
sa, priorizando a superação de 
desafios e alcance das metas.

Segundo o diretor da Unidade 
Iguatemi, Júlio César Meneguetti, 
a Usina Santa Terezinha pretende 
continuar os investimentos na 
área de treinamentos, pois acre-
dita que é importante ferramenta 
de crescimento e conhecimento 
profissional para os colaborado-
res e empresa. 

Divulgação
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referido Estatuto está superado e 
tem que ser mudado para atribuir 
maiores responsabilidades indivi-
duais aos infratores. Não é aceitá-
vel que a sociedade continue a ser 
punida com esses crimes barbáries, 
sem que os menores sejam punidos 
com bastante rigor.

Quem apagou as ve-
linhas no último dia 
8 de maio, foi a jo-
vem Mayara Razen-
te Grespan. Parabéns 
Mayara e que Deus 
te abençoe!

Quem está apagando as velinhas 
hoje, sexta-feira, 
é a querida Aline 
Abdalah. Receba o 
abraço de seus fa-
miliares e amigos 
Aline!

Comemora idade nova também 
nesta sexta-feira a belíssima Ju-

liana Rando. 
Desejamos saúde 
e sucesso nesta 
nova etapa da 
sua vida. Deus te 
abençoe!

Estará apagando as velinhas ama-
nhã (11/05) a bai-
larina Carol Farias 
Fiori. Receba os pa-
rabéns da sua mãe 
Rose e demais fa-
miliares e amigos. 
Felicidades Carol!

Lei Maria da Penha  na Ará-
bia Saudita

Vivendo rigidamente sob a tu-
tela dos homens, as mulheres da 
Arábia Saudita, por determinação 
legal consuetudinária (justamen-
te a lei que se cristaliza a partir 
dos costumes e preceitos religiosos 
), elas não podem desobedecer os 
homens, podendo ser espancadas, 
legitimada pela mais radical in-
terpretação do Código do Islã. Na 
semana passada uma propaganda  
contra tal estado de opressão con-
tra as mulheres sauditas foi vista 
pela primeira vez. Nela, vê-se uma 
mulher de niqab ( véu islâmico ) 
com o olho esquerdo machucado, 
vítima de um espaçamento mascu-
lino. Ainda com medo, as mulheres 
sauditas querem uma espécie de 
Lei Maria da Penha para punir os 
agressores contra as mulheres. 

Menos  Paternalismo com os 
Criminosos

Os constantes crimes contra a 
vida cometidos por adolescentes 
estão irritando a população brasi-
leira. Além de tantos outros crimes 
já praticados por essa faixa etária, 
a morte da dentista em São Ber-
nardo do Campo, SP, quando os 
menores amarraram a profissional, 
banharam-na de álcool e atearam 
fogo, simplesmente porque a moça 
tinha somente R$ 30 reais em sua 
conta corrente. Quando os ado-
lescentes não fazem por vontade 
própria, são escolhidos por com-
parsas para executarem a vítimas. 
Os bandidos agem assim porque a 
O Estatuto da Criança e do Ado-
lescente garante aos menos de 18 
anos, pena máxima de três anos 
de internação, independente da 
gravidade do crime. Como se vê, o 
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ENTRELINHAS
***Dr. Josivaldo da Silva, o primeiro índio a se formar em medicina no Brasil, pela Universidade de 
Brasília. Gostava de assistir as aulas na faculdade de cocar e tinha uma mesada de R$ 900 reais doados 
pela FUNAI.*** Escolhida como a cor do ano, o verde-esmeralda é versátil para incrementar o visual, dar 
vida à  maquiagem e até ousar na decoração. Quanto mais verde melhor.*** Pai gordo, filho gordo e a 
família engorda unida. O grande erro dos pais é usar a comida para demonstrar afeto aos filhos. Devemos 
aprender a comer assim como fechar a boca.*** Parabéns a todas as mães pelo seu dia***”... Ser mãe é ter 
um mundo e não ter nada! Ser mãe é padecer num paraíso!” (Coelho Neto)

Opinião do Blog
Que tal essa parceria?
Moradores do Jardim Los An-

geles, Conjunto  Capelinha, Jar-
dim Santo Antonio e adjacências, 
tem conversado comigo a respeito 
da falta de um Complexo Espor-
tivo nessa área, compreendendo 
quadras poliesportivas, piscina, 
canchas de futebol suíço,  de salão 
e de areia, quadras de basquetebol 
e voleibol, pista para atletismo e 
caminhadas, etc. Aliás,  você já 
observou como  Nova Esperança 
é  carente de um Complexo Espor-
tivo?. Você vai em outras cidades, 
como Maringá, Paranavaí, Cia-
norte, Umuarama, por exemplo, 
encontramos inúmeras áreas de 
lazer para a comunidade. Como 
resido no Jardim Los Angeles, qua-
se em frente a Associação Cultu-
ral   e Esportiva Nova Esperança 
( ACENE ) , uma área enorme, 
onde se realiza um ou dois even-
tos por ano, facilitando a deterio-
rização pelo desuso,  a Prefeitura 
poderia entrar em contato com os 
diretores da referida agremiação e 
em parceria,   construir  no local 
um Complexo Esportivo que tan-
to Nova Esperança merece. Um 
bom projeto, com apoio político, é 
fácil conseguir a verba Federal ou 
Estadual. Que tal  a idéia?  Que 
tal professores de Educação Físi-
ca, Fisioterapeutas, orientando 
no próprio local? Com certeza, a 
população iria agradecer muito e 
ficar feliz da vida, pois  além de 
embelezar a cidade, poderíamos 
forjar novos valores, tirando inú-
meras crianças das ruas, dos ví-
cios e ter muitos outros benefícios. 
Fica aí uma boa sugestão, inclusi-
ve para os vereadores criarem um 
Projeto de Lei. Basta querer e lutar 
por isso!

Como  são difíceis as coisas 
por aqui

Dia 30 de março, a tarde, um 
paciente do Hospital Municipal 
necessitou de ser transferido  a 
Maringá e não havia ambulância. 
A única que poderia executar o 
serviço  estava em Maringá. As de-
mais, todas quebradas e sucatea-
das. Tivemos que emprestar uma 
ambulância de Uniflor e o pacien-
te foi transferido. No sábado, 4 
de maio, uma paciente necessitou  
com urgência de um  hemograma 
( exame de sangue) e não havia 
nem um laboratório de plantão na 
cidade para fazer o respectivo exa-
me, pois fecham às sextas feiras, às 
18 horas e só abrem às segundas, 
às 7 horas da manhã. Quando se 
tem um feriado ai no meio, a coisa 
é pior ainda. Resido em Nova Es-
perança  há 40 anos e os problemas 
de ambulância e laboratório per-
sistem até hoje. É uma vergonha! 
Pelo amor de Deus! Uma funcio-
nária da  Secretaria de Saúde me 
disse: “Dr Juarez, o senhor vai 
morrer e não verá solucionado 
esses problemas de nosso muni-
cípio. As pessoas não enxergam  
um palmo adiante do nariz, dr.”

Até quando!
Continua a  Prefeitura Muni-

cipal  de Nova Esperança a teimar 
em não pagar as RTs das enfer-
meiras e demais funcionários que 
tem direito a recebê-las.  A Lei que 
obriga a Prefeitura a  pagar as RTs  
existe e o pagamento é obrigatório. 
Está virando brincadeira todos os 
meses  os funcionários que tem 
direito em recebê-las terem que 
mendigar os seus devidos honorá-
rios na Prefeitura. É uma falta de 
respeito ao ser humano. Já estou 
sabendo que se a Prefeitura  insis-
tir em não pagar,  o pessoal vai en-
trar na Justiça com um competente 
Advogado que sabe tudo sobre o 
assunto, e o município de Nova Es-
perança vai acabar gastando uma 

grana preta,   desnecessariamente. 
Gente, vamos levar a coisa séria!

Coisas  do Cotidiano
• Quando é que aquela ambu-

lância do  SAMU lá do NIS que 
está se deteriorando  vai entrar em 
funcionamento;

• Em Curitiba um casal de 
namorados ao chegar de carro na 
residência dela, o rapaz entrou até 
a casa para se despedir da moça 
e nesse intervalo de tempo um la-
drão foi roubar o carro do cara, 
fazendo alguns estragos. A vítima 
percebeu o barulho, foi lá, deu uns 
safanões no ladrão e o prendeu 
dentro do próprio carro, chamou a 
polícia que levou o gatuno algema-
do, mas a vítima também foi até 
a delegacia para prestar o depoi-
mento, pois segundo a Polícia, este 
não é o dever do cidadão e sim da 
Polícia.

• Em Nova Esperança já existe 
155 casos de Dengue confirmados. 
É um número muito alto para um 
município de pouco mais de 25 mil 
habitantes;

• Tanto aqui como lá nos Es-
tados Unidos, os adolescente estão 
fazendo sexo mais cedo. Em vir-
tude disso,  aos 15 anos de idade 
é possível  comprar  pílulas do dia 
seguinte sem  necessidade de recei-
ta médica;  

• Ex presidente da FIFA João 
Havelange o  seu genro Ricardo 
Teixeira, ex presidente da CBF 
roubaram tanto, fizeram tantas 
falcatruas, que fazem parte de um 
dos maiores escândalos do futebol. 
Mereciam  estar presos, apanha-
rem e devolverem o dinheiro;

• Foz do Iguaçu, PR, uma cida-
de que abraçou a educação. União 
entre professores, pais, alunos e 
autoridades estão revertendo uma 
situação de aprendizado ruim 
para grandes conquistas. No últi-
mo Índice  de Desenvolvimento da 
Educação Básica( Ideb), conseguiu 
a média de 7,2. Educação em Pe-
ríodo Integral foi a causa do suces-
so. Que espetáculo! Quem está na 
área, vale a pena conferir!;

• Os representantes de Nova 
Esperança, em número de quatro, 
que foram a Curitiba num Curso 
de Capacitação de Saúde, nos dias 

7 e 8 de maio ultimo, a Secretaria 
de Saúde ofereceu R$ 150 reais 
de ajuda de custo. A quantia era 
tão irrisória que alguns nem acei-
taram.  Nosso vizinho Iguaraçu, 
município muito menor que Nova 
Esperança deu R$ 1.020 reais para 
cada representante, sem a necessi-
dade de apresentar Notas Fiscais 
dos gastos;

• E a imprensa paulista  está 
pichando uma barbaridade o São 
Paulo pela sua eliminação da Taça 
Libertadores. Será que o Atlético 
Mineiro que goleou o São Paulo 
não tem os seus méritos? É a ver-
dadeira crônica marrom. Domingo 
próximo temos o Atletiba decidin-
do o Campeonato Paranaense e 
ninguém comenta nada, nem os 
jornais regionais.

• O Ministério Público não re-
comenda par ao consumo alguns 
lotes dos Leites Líder, Italac, Mumu 
e Latvida sob suspeitas de adul-
teração por intermediários entre 
produtores e fabricantes. 08 pessoas 
foram presas no Rio Grande do Sul.

Recordista mundial na redu-
ção do emprego

Desde 2008 o Brasil é recordis-
ta na redução do emprego Em uma 
década, incorporou ao mercado de 
trabalho com carteira assinada, 19 
milhões  de empregos, o equivalen-
te à população de Minas Gerais. É 
o Brasil que tem fé no futuro, com 
uma população muito otimista. 
Segundo o IBOPE, a preocupação 
dos brasileiros com o desemprego 
praticamente desapareceu. Quem 
se beneficia com tudo isso,  são os 
negócios de moda e a indústria da 
beleza. Lula e Dilma Rousseff fo-
ram os grandes responsáveis.   

Comércio de Nova Esperança vive expectativa 
de boas vendas para o Dia das Mães

Seguindo a premissa de que o “brasileiro deixa tudo para última hora”, 
as lojas funcionarão até as 18 horas deste sábado (11) e deverão 
registrar um grande público e um ótimo movimento em vendas

Os comerciantes de 
Nova Esperança estão 
se preparando para o 

movimento do Dia das Mães, 
que é considerada a segunda 
data de maiores vendas do ano, 
ficando atrás tão somente do 
Natal. Existe a expectativa de 
que as vendas sejam superiores 
em 10% em relação ao mesmo 
período do ano passado É co-
mum no Dia das Mães os filhos 
fazerem surpresas às suas mães, 
dando presentes E organizan-
do atividades que demonstrem 
amor e carinho por ela.

A queda nas temperaturas 
também se configura em um 
importante fator para que as 
vendas no comércio se aque-
çam. O dia das mães será no 
próximo domingo (12).  

De acordo com o Presidente 
da Associação Comercial e Em-
presarial de Nova Esperança, 
Mauro Cerezuela “Geralmente 
a população procura nas véspe-
ras para comprar os presentes. 
É comum deixar para a última 
hora”, explica. 

Os compradores devem de-
sembolsar entre R$ 120 e 150. 
Entre os produtos mais procu-
rados estão os calçados, roupas 
e perfumes que representam 
30% das vendas. Em conversa 
com um dos comerciantes do 
ramo de floricultura existe a 
expectativa de um aumento de 
até 80% nas vendas de flores até 

“O objetivo da Campanha do Dia das Mães  é justamente premiar o consumidor 
que prestigia o comércio de Nova Esperança, gerando empregos e receitas para 
o município”, ressaltou o Presidente da Associação Comercial, Mauro Cerezuela

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

este domingo próximo, o segun-
do do mês de maio onde se co-
memora essa data tão especial. 
“O comércio de Nova Esperan-
ça está com muitas promoções 
e as mais variadas opções para 
presentear bem nesta data”, in-

formou o Presidente da Acine 
Mauro Cerezuela.

TEMPERATURA
 Para o gerente de uma tradi-

cional loja de calçados de Nova 
Esperança, a temperatura in-

fluencia diretamente no movi-
mento. As vitrines exibem botas 
e calçados que remetem ao frio. 
“Já liquidamos nosso estoque de 
verão e agora o que temos a ofe-
recer são calçados de inverno”, 
ressaltou. Ele lembra que neste 

mesmo período do ano passado 
a loja estava cheia. No entanto, 
sabe que os filhos não decepcio-
nam as amadas mamães. “Para 
as mães eles investem mais em 
presente do que para os pais”, 
compara.

O Presidente da Acine Mau-
ro Cerezuela sabe que o ritmo 
positivo dado nesta importan-
te data segue até o fim do mês. 
“O acréscimo é de 30 a 40% em 
comparação com os outros me-
ses do ano, exceto dezembro”, 
informou.

TRÂNSITO NO SÁBADO
Um fator negativo observado 

o ano todo é que muitos comer-
ciantes locais acabam estacio-
nando seus veículos particulares 
em frente o próprio comércio ou 
na maioria das vezes em frente 
o comércio das lojas ao lado, li-
mitando a oferta de vagas para 
os consumidores. A Associação 
Comercial recomenda que estes 
optem por estacionar nas ruas 
paralelas à Avenida 14 de de-
zembro, a principal da cidade e 
dêem preferências aos clientes, 
já que  trânsito deverá se inten-
sificar bastante neste sábado. 
A visitação às lojas, visando os 
presentes já  ocorre, devendo a 
aquisição final ficar mesmo para 
o último dia , como tradicional-
mente acontece em anos ante-

riores.

PREMIOS VALIOSOS
Comprar o presente para a 

mamãe e ainda concorrer a va-
liosos prêmios. Além de agradar 
e muito, o consumidor ainda 
poderá levar para casa 01 moto 
0km e 02 tvs de 32 polegadas 
cada. Esta é mais uma promo-
ção da Associação Comercial e 
Empresarial de Nova Esperança. 
O consumidor concorre ainda 
a milhares de vales-compras. O 
sorteio dos prêmios será na ter-
ça-feira, dia 14. 

Segundo Mauro Cerezuela 
com relação à Campanha ‘Aci-
ne – Presente o ano inteiro’, “o 
objetivo é justamente premiar o 
consumidor que prestigia o co-
mércio de Nova Esperança, ge-
rando empregos e receitas para 
o município”, ressaltou. Outro 
setor que se beneficia muito nes-
ta época do ano é o da estética. 
As mamães acabam freqüentan-
do mais os salões de beleza e clí-
nicas de estética. Elas buscam o 
embelezamento pessoal para es-
tarem “bem” no domingo, onde 
toda a família estará reunida em 
torno da mesa para homenageá-
-la. 

No Brasil o primeiro Dia das 
Mães foi promovido pela Asso-
ciação Cristã de Moços de Por-
to Alegre, no dia 12 de maio de 
1918. Mas foi só em 1932 que o 
presidente Getúlio Vargas ofi-
calizou o segundo domingo de 
maio como Dia das Mães no 
Brasil.

Alex Fernandes França

Segundo o diretor da Unidade 
Iguatemi, Júlio César Meneguetti, 
a Usina Santa Terezinha pretende 
continuar os investimentos na 
área de treinamentos, pois acre-
dita que é importante ferramenta 
de crescimento e conhecimento 
profissional para os colaborado-
res e empresa. 
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JEP’s

Floraí é campeã no handebol feminino 
e se classifica para as macrorregionais

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

A 60ª edição dos Jogos Es-
colares do Paraná – fase 
regional que acontece no 

município de Marialva desde o 
dia 26 de abril e teve encerramen-
to na sexta-feira, 03 de maio, deu 
a Floraí resultados positivos. A 
equipe feminina de handebol “A” 
foi campeã, se classificando para 
a fase macrorregional.

O evento que é realizado pela 
Secretaria do Estado da Educa-
ção, organizado pela Secretaria 
do Estado do Esporte, conta com 
a parceria dos Núcleos Regionais 
de Educação e Escritórios Regio-
nais do Esporte e com o apoio da 
Prefeitura Municipal Marialva.

O jogo decisivo para o han-
debol feminino “A”, aconteceu 
na terça-feira (30). O Colégio 
Estadual Urbano Pedroni, de Flo-
raí, fechou a partida em 35 gols, 
contra 13 do Colégio Estadual 
Monteiro Lobato, do município 
de Colorado. A equipe de Floraí é 
comandada pelo técnico Adilson 
Ferreira, o “Piuí” e estava forma-
da pelas atletas: Rafaela, Evellyn, 
Joyce, Janaína, Vivian, Andressa, 
Liandra, Jaqueline e Graziele.

Além de ganhar o jogo e levar 
a medalha de ouro, a equipe está 
classificada para a macrorregio-
nal desta edição dos JEPs. A arti-
lheira do jogo, Rafaela Silva, que 
marcou 10 gols na partida, disse 
que o jogo não foi muito fácil por 
conta de uma atleta que estava 

contundida. "Estamos muito feli-
zes com a vitória e com a classifi-
cação, e nosso objetivo é conquis-
tar os Jogos Colegiais", salientou.

O prefeito de Floraí, Fausto 

Hortênsia Franco/ COM-SEES

A equipe de handebol feminino de Floraí comandada 
por Adilson Piuí – Campeã do 60ª JEP’s em Marialva 

Herradon, acompanhou a partida 
e entregou as medalhas para as 
atletas. "Como gestor do municí-
pio e principalmente como pro-
fessor de educação física, sei da 

importância do esporte para nos-
sos jovens, e apoiamos ao máxi-
mo para contribuir com o futuro 
de cada um deles", frisou Fausto.

A fase regional teve compe-
tições de atletismo, futsal, han-
debol, basquetebol, xadrez, tênis 
de mesa e voleibol, sediados em 
Marialva e Maringá.

O município de Marialva re-
cebeu atletas de Ângulo, Astorga, 
Atalaia, Colorado, Doutor Ca-
margo, Floraí, Iguaraçu, Itambé, 
Ivatuba, Lobato, Mandaguaçu, 
Mandaguari, Maringá, Munhoz 
de Mello, Paiçandu, Presidente 
Castelo Branco, Santo Inácio, São 
Jorge do Ivaí e Sarandi. Foram 
1225 atletas de 20 cidades da re-
gião de Maringá, acompanhados 
por 215 profissionais da educa-
ção.

PARA MEDITAR

ORAÇÃO NO LUGAR SECRETO

“Mas tu, quando orares, 
entra no teu aposento e, fe-
chando a tua porta, ora a teu 
Pai que está em secreto; e teu 
Pai, que vê em secreto, te re-
compensará publicamente.” 
(Mateus 6:6)

Uma das coisas importan-
tes que Deus me ensinou ao 
longo da caminhada no Reino 
é que existe um valor especial 
quando oramos juntos e em 
unidade, mas isso não anula 
nem substitui a minha oraçõe 
sozinho no lugar secreto. Eu 
tenho meu lugar secreto, aliás 
mais de um, onde posso orar 
sem ser ouvido nem visto por 
mais ninguém além de Deus.

O lugar secreto pode ser 
um aposento, pode ser um cô-
modo da casa e pode até mes-
mo ser uma barraca armada 
no quintal. Importante é que 
seja um lugar com privaci-
dade e isolado, para que suas 
palavras sejam exclusivamente 
ouvidas por Aquele que em 
secreto te ouvirá. No lugar se-
creto somos nós mesmos, não 
adianta enganar, não adianta 
fingir, não adianta enfeitar. O 
Deus que tudo vê está diante 
de ti e te ouvirá. Tenho ensi-
nado meus discípulos que pelo 
menos uma vez por dia devem 
se recolher a um aposento se-
creto, onde possam estar a sós 
com Deus. Não é necessário 
ler a Bíblia nem cantar na-
quele tempo, é um tempo de 
oração. Pode ler e pode cantar, 
mas precisa separar um tempo 
somente para orar. Por mais 
que isso deveria ser básico 

para todo o cristão, conheço 
poucos que o fazem discipli-
nadamente.

Como toda disciplina é 
necessário começar, do con-
trário nunca avançará. Co-
mece com 3 minutos se não 
consegue mais. Meu objetivo 
agora é tirar uma hora diária 
a sós num lugar secreto. Eu 
até consigo, mas não todos os 
dias. Dias atrás fui ministrar 
a Palavra num evento impor-
tante e me retirei por mais de 
3 horas, motivo pelo qual foi 
uma benção apesar de mim. 
Está acessível a qualquer um 
de nós, basta um pouco de es-
forço. Quem não vencer isso 
não crescerá na vida espiritual 
como poderia crescer. 

Esse é o mistério por trás 
de homens e mulheres que 
parecem que nem pisam no 
chão. Não me refiro aos famo-
sos e influentes, falo daquele 
irmãozinho que, às vezes, nem 
o nome sabemos, que não é 
pastor, nem estudou teologia 
- mas que suas palavras vêm 
do Trono e sua santidade nos 
deixa constrangidos. Estes são 
os verdadeiros heróis do evan-
gelho na nossa geração, pro-
clamando a Palavra de Deus, 
ganhando almas e cuidando 
bem delas, orando por cura, 
por libertação e por salvação.

“Senhor, ajuda-me a ter in-
timidade Contigo pelo tempo 
a sós na Tua Presença. Que-
ro começar e quero persistir, 
quero crescer e quero conti-
nuar crescendo nisso.”

Mário Fernandez

Jurídico:

Es
pa

ço

ESTATUTO DO 
IDOSO

LUCIMAR CALEGARI 
LOPES - OAB/PR 31.943

Muito se fala no Esta-
tuto da Criança e do 
Adolescente - ECA, 

sendo muito divulgado pela 
mídia, contudo você sabia que 
o Idoso também possui um Es-
tatuto?

O Estatuto do Idoso está vi-
gente desde a edição da lei nº 
10.741/03, de 01 de outubro de 
2.003. 

Sendo considerado idosa a 
pessoa com idade igual ou su-
perior a 60 anos. 

É obrigação da família, da 
comunidade, da sociedade e 
do Poder Público assegurar ao 
idoso, com absoluta prioridade, 
a efetivação do direito à vida, 
à saúde, à alimentação, à edu-
cação, à cultura, ao esporte, ao 
lazer, ao trabalho, à cidadania, 
à liberdade, à dignidade, ao res-
peito e à convivência familiar e 
comunitária, conforme previsto 
no artigo 3º de referido Estatu-
to.

Sendo que neste Estatuto 
são tratados os principais di-
reitos e garantias que devem 
ser assegurados aos idosos, 
dividindo-se em diversos tópi-
cos que vão desde a previsão de 
direitos sociais básicos, até mes-
mo a tipificação como crime de 
certas condutas praticadas em 
detrimento dos idosos.

Ressalte-se que dentre os 
inúmeros direitos, há aqueles 
que mais se destacam em meio 
às inúmeras garantias que a lei 
assegurou aos idosos. Esses di-
reitos, são por exemplo:

Em decorrência do direito 

à saúde: Incumbe ao Poder Pú-
blico fornecer aos idosos, gratui-
tamente, medicamentos, espe-
cialmente os de uso continuado 
assim como próteses, órteses e 
outros recursos relativos ao tra-
tamento, habilitação ou reabi-
litação. Assim como é vedada a 
discriminação do idoso nos pla-
nos de saúde pela cobrança de 
valores diferenciados em razão 
da idade. 

Também é garantido aos ido-
sos que tenham eles uma velhice 
digna, que vivam próximos à fa-
mília e que estes familiares auxi-
liem os idosos em todas as suas 
necessidades, alcançando-lhes 
não somente o necessário afeto, 
mas também meios de garantir-
-lhes os alimentos, acaso seus 
ganhos não lhes possam assegu-
rar a sobrevivência.

Destacam-se ainda na referi-
da legislação, o direito à trami-
tação preferencial em processos 
judiciais, tendo o idoso assegu-
rado uma maior agilização em 
demandas judiciais, como forma 
de favorecer os interesses postos 
em conflito e minimizar a moro-
sidade que é inerente aos proces-
sos judiciais.

Assim inúmeros são os di-
reitos reconhecidos aos Idosos 
em referido Estatuto, que neces-
sitam conhecer os seus direitos 
para poderem reinvindica-los. 
No entanto, apesar do Estatuto 
do Idoso estabelecer a idade de 
60 anos para conceituar idoso e 
fixar seus direitos é bom lembrar 
que alguns direitos exigem dos 
idosos uma idade mais avança-
da, como por exemplo: O direito 
à gratuidade no transporte cole-
tivo, que exige a idade mínima 

de 65 (sessenta e cinco) anos, 
conforme previsão do art. 230, § 
2º da Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988. 

Assim como a lei que garante 
o auxílio da previdência social 
ao beneficiário que tenha ida-
de igual ou superior a 65 anos, 
cujos benefícios estão previstos 
na Lei 8.742/93 que estabelece o 
benefício de prestação continua-
da ou LOAS, a todo idoso que 
não possui renda ou que aque-
la auferida pelo grupo familiar 
seja, per capta, inferior a ¼ do 
valor do salário mínimo nacio-
nal.

Sendo que os casos em que 
o idoso necessite de proteção ou 
seus direitos não estejam sendo 
cumpridos, as reclamações deve-
rão ser comunicadas a qualquer 
dos seguintes órgãos: autoridade 
policial, ministério público, con-
selho estadual do idoso ou conse-
lho nacional do idoso.

Temos, portanto, uma obri-
gação não só moral como tam-
bém legal de defender a integri-
dade do idoso.

Encontro de Amigos na 
chácara Recanto Mineiro

Aconteceu na noite de 
quarta-feira, 08 de maio 
na Chácara Recanto 

Mineiro, uma “peixada”, motivo 
para a confraternização de ami-
gos.

Dentre os presentes o anfi-
trião, advogado Edson Elias de 
Andrade recebeu o vice-prefeito 
de Nova Esperança, Fábio Ya-
mamoto, o industrial Eduardo 
Pasquini, além de empresários e 
demais lideranças. 

A Semana...
Dia desses a reportagem fla-

grou uma imagem inusitada. O 
cavalo branco que indica o nome 
de uma propriedade rural símbo-
lo da pujante agricultura da região 
na PR-218 sentido Nova Esperança 
x Atalaia ganhou por uns dias um 
companheiro.

Com capricho alguém moldou 
um boneco na espécie de um “es-
pantalho” e o colocou sobre o cava-
lo, ele não resistiu e “caiu do cavalo”.

“Cair do cavalo” é uma expres-
são popular que significa se dar mal 
em alguma atividade, quando se ti-
nha certeza de bons resultados.

Para o boneco da “Cavalo 
Branco” não restou alternativas. 

Ficou prostrado após a queda. 
Para nós a queda pode significar 
o começo. Para o apóstolo Paulo, 
embora seja citado na Bíblia como 
alguém que caiu do cavalo, histo-
riadores bíblicos afirmam que sua 
queda foi por terra, porém não 
identificam da onde aconteceu a 
queda, o importante é analisar nas 
palavras dele (Apóstolo Paulo) os 
ensinamentos para nossos dias: ... 
“mas uma coisa faço: esquecendo-
-me das coisas que para trás ficam 
e avançando para as que diante de 
mim estão, prossigo para o alvo, 
para o prêmio da soberana vocação 
de Deus em Cristo Jesus.” (Filipen-
ses 3:13-14) 
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SEPARADOS NA MATERNIDADE

JOÃO JORACI ZANCHETTI – Di-
retor da Apae de Nova Esperança

GEOVANI CANDIOTO –
Atalaia

DARCI PIANA – Presidente da 
Fecomércio/PR

JASON BIGGS – Ator princi-
pal do filme American Pie

FÁBIO VILHENA - Prefeito de 
Atalaia

PIROLLA - Charque 3 Laços 
- Atalaia

HUMBERTO HENRIQUE - 
Vereador em Maringá

BEIÇOLA - A Grande 
Família

Considerada o mal do 
século XxI, a depressão se 
tornou problema de saúde 
pública. Cada vez mais o ín-
dice de casos de pessoas com 
depressão aumenta. Esta é 
resultado de uma sociedade 
que convive com o grau de 
ansiedade, stress, pressão 
psicológica muito elevada, 
obesidade, uso indiscrimi-
nado de álcool, drogas, me-
dicamentos entre outros que 
predispõe os indivíduos a tê-
-la. 

O que dificulta o diagnos-
tico é que a doença pode ser 
confundida com situações 
emocionais normais, um 
exemplo disso são picos de 
tristeza e estes acabam sen-
do encobertos pela ocupação 
com a família e o trabalho.

Os sintomas apresen-
tam-se como distúrbio de 
alteração de humor e com-
portamento, sentimentos 
de tristeza e vazio, deses-
perança, desamparo, perda 
de interesses, alterações no 
apetite e peso, distúrbios do 
sono, falta de energia, falta 
de interesse sexual, pensa-
mentos suicidas entre outros 
sintomas estão associados à 
doença. 

Problemas familiares, 
situações de luto, perda de 
emprego, término de rela-

cionamento entre outros, 
podem ser causas do desen-
volvimento da depressão, 
entretanto, nem sempre a 
doença é desencadeada por 
algum motivo aparente. Au-
sência de reforços positivos, 
como: família estruturada, 
amigos e um trabalho satis-
fatório são fatores que incli-
nam o sujeito a apresentar 
uma tendência maior à de-
pressão, e quando se encon-
tra em fase depressiva, as 
pessoas ao seu redor tendem 
a se afastar, pois deixa de 
ser uma pessoa agradável, 
e muitos ao redor do indi-
viduo que não entendem a 
patologia julgam a pessoa 
falando que a mesma está 
com “frescura e falta do que 
fazer”. Com isso de forma 
inconsciente contribuem 
para a piora do quadro cli-
nico. 

Em casos como este o 
mais indicado é a ajuda 
médica com psiquiatra e 
psicoterapeuta onde estes 
traçaram o diagnostico e as-
sim conduzem o tratamento. 
Ajuda de familiares e amigos 
faz toda a diferença, o pa-
ciente precisa se sentir aco-
lhido e seguro.

Vá alem do que a depres-
são te proporciona busque 
em Deus a sua cura.

Depressão, este 
é o seu mal?

Aldo Batista, um 
novaesperancense que conquistou 

seu espaço nos Estados Unidos

A ldo Batista um pro-
fessor e competidor 

com experiência na-
cional e internacional, morando 
há 10 anos em Nahua, que fica a 
45 minutos de Boston, começou 

a treinar Jiu-Jitsu quando saiu 
do Tiro de Guerra de NovaEspe-

rança, decidiu na época 
procurar uma vida 

mais saudável, então
começou a treinar

musculação na
Academia

Ponto 8,

sob orientação
do professor Zé Roberto, sem-
pre persistente e atingindo me-
tas na musculação com o apoio 
dos amigos Beto Tribulato e 
Edson Reis, foi convidado para 
participar de uma aula de Jiu-
-Jitsu com o mestre Nelson Ju-
nior. Com um mês de aula, fui 
convidado a participar da Pri-
meira copa Ponto 8 de Jiu-Jitsu, 
sendo campeão do evento na 
categoria super-pesado, parti-
cipando também da Primeira 
copa Performance de Jiu-Jitsu 
em Presidente Prudente, fican-
do com o título na categoria 
super-pesado.

Em 2003 Aldo se mudou  
para os Estados Unidos, enfren-
tando toda a sorte de dificulda-
des, de se morar num país com 
costumes totalmente diferentes, 
sem falar o inglês, morando so-

zinho, mas com muita garra e 
disposição para vencer mais esta 
batalha. Após alguns anos esta-
va dando aulas em 4 academias 
em 4 cidades diferentes e con-
tinuando trabalhando também 
em outra profissão.

Após 8 anos já estava com 
um número grande de alunos e 
com muitos troféus conquistado 
por eles, já se dedicando  100% 
ao Jiu-Jitsu, e, no dia 24 de outu-
bro de 2010, inaugurou sua pró-
pria academia com 550 metros 
quadrados, sendo só de tatame 
350 metros quadrados. Hoje 
com 10 anos morando nos Esta-
dos  Unidos, tem um nome forte 
e um reconhecimento fenome-
nal na área de Jiu-Jitsu. Dentre 
várias conquistas de seus alunos 
em competição, também tem 
participado de competições, 
em Nova Iorque participou do 
campeonato Panamericano de 
Jiu-Jitsu, portanto, é Campeão 
Panamericano de Jiu-Jitsu na 
categoria Faixa-Preta  meio-
-pesado e medalha de prata na 
categoria absoluto.

Agora está se preparando 

para as próximas competições e 
principalmente para o próximo 
campeonato que será o Mundial 
de Jiu-Jitsu em outubro em Los 
Angeles na Califórnia.

Na sua academia tem 70% 
de alunos americanos, 20% de 
alunos brasileiros e 10% de alu-
nos de outros países como: Gua-
temala, Servia, Rússia, México, 
Colômbia, tem portanto, 150 
alunos, o mais novo com 4 anos 
e o mais de idade com 55 anos.

Benefícios do Jiu-Jitsu:
-Diminui o stress, defe-

sa pessoal tanto para homens 
quanto para mulheres, desinibe 
os tímidos e acalma os agitados 
e ansiosos, aumenta a auto-esti-
ma, auto-confiança e desenvolve 
o caráter, (esporte de conquista 
individual), trabalha e define o 
corpo, como os braços, abdô-
men e quadril, tanto em homens 
quanto em mulheres, aumenta a 
resistência do organismo, acele-
ra o metabolismo, melhora a ca-
pacidade cardiovascular e respi-
ratória, aumenta a flexibilidade, 
aumenta a coordenação motora.

Fotos: Osvaldo Vidual

Nova esperancense conquista 
o 2º lugar Campeonato 

Paranaense de Kickboxing 

O Atleta de Nova Espe-
rança Fernando Quei-
roz Silva,  conquistou 

o 2º lugar Campeonato Para-
naense de Kickboxing catego-
ria  light amador 17 anos,que 

foi realizado em Apucarana PR 

nos dias 27 e 28 de abril, junto 
com seu professor Everton 

Ninja, Fernando participará  
do campeonato Brasileiro de 

Kickboxing no final do mês de 
Maio em Piracicaba SP. 

Parabéns ao atleta

CARICATURA DA SEMANA
POR: PAULO NUNES

ENFIM JUNTOS...
HESDRAS E LUANA 

04 DE MAIO DE 2013

Casados

VOCÊ SE PARECE COM ALGUÉM FAMOSO?
ENTRE EM CONTATO CONOSCO!

44 3252-3908
www.jornalnoroeste.com
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Casa Rua Curitiba, 540 - (ao Lado do Hospital 
do Sindicato)
Alvenaria com: 03 quartos, sendo uma suite, 
sala, copa, cozinha, Bwc, àrea de serviço, 
garagem. Edicula  com: 02 salas, bwc. Valor 
1.000,00 Fone 3252-8218

Casa Av. Felipe Camarão, 581
Alvenaria com 3 quartos sendo uma suíte, 
sala, copa, cozinha, banheiro social e garagem 
coberta. Edícula com cozinha, dispensa, bwc e 
churrasqueira mais uma dispensa separada.
Valor R$ 1.000,00 . (Desocupará no final de 
maio) – Fone 3252-8218

Apartamento sobreloja - Praça Melo Paleta em 
cima Farmácia Brasil. 
Com  02 quartos, sala, cozinha, bwc, àrea de 
serviço. Valor R$600,00 - Fone 3252-8218

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

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

Casa Nova- Lage - Praça Tiradentes ,22 –Vila 
Pompéia, 02 quarto, sala, cozinha, bwc social, 
área de serviço, garagem,  Valor 450,00 – 
Fone  3252-8218

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

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

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

Salão Comercial – Av. São José, 109 em frente 
ao Bombeiro, com +/- 130 m² com 02 bwc. 
Valor 1700,00 - Fone 3252-8218

Salão comercial - Rua Gov. Bento M. da 
Rocha Neto-Edificio Rio Negro
Com sala de recepção, 07 salas internas, ar 
condicionado, e bwc. Valor R$ 1.500,00 - 
Fone 9893-4114

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

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

SALA COMERCIAL COM 
APROX.150M²,01 BWC E 
ESCRITÓRIO,EXCELENTE LOCALIZA-
ÇÃO, AVENDIA BRASIL,1820
R$800,00 - PARANACITY-PR - 
(44)98685200

APARTAMENTO COM 03 
DORMITORIOS,SALA,COZINHA,BWC 
SOCIAL,LAVANDERIA,GARAGEM CO-
BERTA - EXCELENTE LOCALIZAÇÃO
EDIFÍCIO CAICÓ - (44)98685200 - 
R$550,00

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

RESIDÊNCIA COM 03 DORMITÓRIOS, 
02 SALAS AMPLAS, COZINHA, BWC 
SOCIAL, GARAGEM COBERTA
RUA LORD LOVAT - EDIFÍCIO CAICÓ
R$550,00 - (44)98685200

 
KITNET COM 01 DORMITÓRIO, SALA, 
COZINHA,LAVANDERIA, GARAGEM CO-
BERTA - EXCELENTE LOCALIZAÇÃO
AVENIDA 14 DE DEZEMBRO,789-CEN-
TRO - R$450,00 (INCLUSO ÁGUA, GÁS E 
CONDOMÍNIO) - (44)98685200

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

RESIDÊNCIA 03 DORMITÓRIOS, SALA, 
COZINHA, BWC SOCIAL
LAVANDERIA - RUA TRAVESSA DAS 
ANDORINHAS, 1115 - PARANACITY-PR
R$350,00 - (44)98685200

CORSA CLASSIC - PRETO 10/10 - OPC: AR 
QUENTE, DESEMBAÇADOR- R$ 21.900,00 
- 44 - 3209-8100
 
PALIO FIRE  ECONOMY - BRANCO 11/12 
- OPC: AR, DIREÇAO HIDRAULICA, TRIO 
ELETRICO - R$25.900,00 - 44 - 3209-8100

 GOL G4 1.0  -  4 PORTAS  - BRANCO 
CRISTAL  11/12 - OPC: AR , DIREÇAO 
HIDRAULICA, VIDRO , TRAVA ,  TRIO 
ELETRICO --R$25.900,00 - 44 - 3209-8100
 
FOX - VERMELHO TORNADO - 10/10 
OPC:AR QUENTE , DIREÇAO HIDRAULI-
CA , VIDRO - R$ 26.900,00 - 44 - 3209-8100
 
VOYAGE 1.0 - PRATA -  10/11   -    OPC: 
AR , DIREÇAO HIDRAULICA, VIDRO , 
TRAVA - R$ 29.500,00 - 44 - 3209-8100
 
GM/ S10 RODEIO -  PRATA - 10/11 - 
OPC:AR , VIDRO , TRAVA , ALARME , 
DIREÇAO HIDRAULICA , RODA DE LIGA 
LEVE - R$ 51.000,00 - 44 - 3209-8100

8 - GERAL

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

ClassiNoroeste
O Classificado do Jornal Noroeste

IMÓVEIS
VENDE

RELÍQUIA
YB - 50cc - 1974 - VERMELHA - 

R$2.000,00 - 9996-8776 - 
FALAR COM JUAREZ

VEÍCULOS

Vectra expression - Branco - 
2008/2008 - Automático, Aro 16, 
Completo, Airbag Duplo, Placa A - 

56.000 Km Rodado. 9926-4356

CORSA 97 - MODELO SUPER, 2 
PORTAS, COR: CINZA, IMPECÁVEL.

(44)-9948-4994

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

YBR - YAMAHA 125 - 2008/2008 - 
VERMELHA, R$3.000,00

9930-5743

 CASA NOVA EM ALVENARIA R. PADRE 
MANOEL DE NOBREGA, Nº451.COM 2 
QUARTOS, SALA, COZINHA, BWC, ÁREA 
DE SERVIÇO, GARAGEM,EDÍCULA COM 
DESPENSA.100M² DE CONSTRUÇÃO. VA-
LOR R$155.000,00 - 3252-0012 - 9972-2438.

TERRENO COM 933M² CENTRO - 9972-
2438

CHÁCARA COM 5.200 m² NO CONDOMÍ-
NIO PORTAL DO SOL, DE ESQUINA, COM 
ENTRADA E CERCA NOVA . 9988-2677

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

Sitio de 5 alqueires com 4 alqueires e meio 
em soja e meio alqueire em eucalipto, frente 
ao asfalto, próximo ao Barão de Lucena. 
R$45.000,00 o alqueire - 9972-2438

Casa  de laje 3 quartos, sala, cozinha, bwc 
c/ armário, Garagem, Quintal, Prox. a panifica-
dora. Rua Palmas. R$150.000,00 - 3252-0012 
ou 9988-2677

CHÁCARA COM 31.131,85 m², ATRÁS DA 
COCAMAR, R$7,00 O M² - 9972-2438

CHÁCARA FRENTE PARA A RODOVIA, 
IDEAL PARA INDÚSTRIA COM 30.000M² - 
R$12,00 O M² -9972-2438

CASA no Cidade Alta rua Alagoas , 56 - R$ 
70.000,00 – 9972-2438

CASA NOVA. R. PROFESSOR VITOR DO 
AMARAL, 92, COM 3 QUARTOS, SENDO 
01 SUÍTE, SALA, COZINHA, BWC COM 
ARMÁRIOS, ÁREA DE SERVIÇO, GARA-
GEM, EDÍCULA , DESPENSA, COM 110 M² 
DE CONSTR. - 9988-2677

SOBRADO COMERCIAL- CONSTRU-
ÇÃO COM 200 M². PARTE SUPERIOR  C/ 
SUITE + 2 QUARTOS/ SALA/ COZINHA/ 
ÁREA/DESPENSA / SALÃO COMERCIAL 
TERREO C/ GARAGEM E QUINTAL NOS 
FUNDOS 3252-0012 - 9972-2438

TERRENO COM APROXIMADAMENTE 
345m2 - ÓTIMA LOCALIZAÇÃO,COM 
CASA DE MADEIRA - AVENIDA ROCHA 
POMBO,809 - R$130.000.00 - (44)98685200
RESIDÊNCIA COM 02 DORMITORIOS 
(SENDO 01 SUITE), SALA, COPA, COZI-
NHA AMPLA, LAVANDERIA COBERTA 
COM 01 BWC, GARAGEM COBERTA
OTIMA LOCALIZAÇÃO 
RUA CURITIBA,259 - Preço: R$ 249.000.00
(44)98685200

RESIDÊNCIA EM ALVENARIA COM 
APROX. 100² - RUA AZALÉIA - CONJUN-
TO VALE DO SOL - Preço: R$ 50.000.00
(44)98685200

APARTAMENTO COM 03 DORMIT
ÓRIOS,SALA,COPA,COZINHA,BWC 
SOCIAL,LAVANDERIA COBERTA,01 
VAGA COBERTA NA GARAGEM
RUA FLAMENGO, 55 - RESIDENCIAL 
PARÁ APTO 102, TÉRREO - Preço: R$ 
135.000.00 - (44)98685200

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

CHÁCARA DE LAZER RECANTO VERDE- 
AREA DE 3.900M² - (44)98685200

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

CASA EM CONDOMÍNIO FECHADO
03 DORMITÓRIOS, SALA, COPA CO-
ZINHA, BWC SOCIAL,LAVANDERIA 
COBERTA, 01 VAGA NA  ARAGEM, 
SALÃO DE FESTAS - RUA INÊS,364 
CONDOMÍNIO AMOREIRA - R$135.000.00 
- (44)98685200

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

RESIDENCIA EM ALVENARIA COM 03 
DORMITORIOS, 02 BWC SOCIAL, SALA, 
COZINHA AMPLA GARAGEM COBERTA
RUA GEN. EUCLIDES BUENO,1002
R$150.000,00 - (44)98685200

Casa Rua Prof. João Candido, 780 – Vila Gar-
ça  - Casa alvenaria, 02 quartos, sala, cozinha, 
área de serviço, garagem. Valor 120.000,00 
- Fone 3252-8218

Casa Rua Marins Alves de Camargo, 721

Vagas para ambos os sexos, para OVER-
LOKISTA, RETISTA, GALONEIRA, 
ESTAMPADOR, AUXILIAR DE 
ESTAMPARIA, 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 BORRACHEI-
RO, MECÂNICO e ALINHADOR, com 
experiência 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 preenchimento 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 
SUPERMERCADOS CAMILO.  Interes-
sados 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 
OPERADOR DE GUINDASTES, para 
trabalhar em empresa de guindastes.

Vaga para homens para AJUDANTE, 
MOTORISTA, OPERADOR DE TRA-
TOR, OPERADOR DE PÁ CARRE-
GADEIRA, ELETRICISTA, LUBRI-
FICADOR, SOLDADOR, AUXILIAR 
DE LABORATÓRIO e AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO, para trabalhar na 
USINA SANTA TERESINHA de Igua-
temi. 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 direi-
to a Transporte e Cesta básica. Interessados 
comparecer na Agência para preenchimen-
to da ficha de inscrição.

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

Vagas para AJUDANTE DE PESQUI-
SA AGRICOLA e AUXILIAR DE 
LABORATÓRIO, para Safra 2013/2014 
na empresa RURÍCULA.  Os interessados 
devem comparecer na Agência para preen-
chimento da ficha de inscrição.

Vaga para mulheres, de 18 a 30 anos, com 
experiência e 2º grau completo, para traba-
lhar em empresa de implementos.

PEDREIRO - Vaga para homens, acima 
de 18 anos, com experiência, para trabalhar 
em Paraíso do Norte.

Vaga para homens, acima de 24 anos, 
com 2º grau completo, para trabalhar em 
farinheira.

MOTORISTA ENTREGADOR - Vaga 
para homens, acima de 18 anos, para 
trabalhar entregando lanches.

ELETRICISTA DE AUTOS - Vaga para 
homens, acima de 20 anos, com experiên-
cia, para trabalhar em auto center.

VENDEDORA - Vaga para mulheres, 
acima de 25 anos, com experiência e 2º 
grau completo, para trabalhar em loja de 
roupas.

MOTORISTA AUXILIAR - Vaga para 
homens, acima de 18 anos, com habilitação 
C, para trabalhar de madrugada manobran-
do caminhões no pátio da empresa.

AUXILIAR DE CONTABILIDADE - 
Vaga para homens, com experiência, para 
trabalhar em uma construtora.

VENDEDOR E INSTALADOR DE 
BATERIAS - Vaga para homens, de 20 
a 40 anos, com experiência em vendas, 
habilitação A, para trabalhar com baterias 
automotivas.

ENSACADOR, SALA DE MÁQUINAS 
- Vaga para homens, para trabalhar em 

fecularia.

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.

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

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, car-
teira A e conhecimento de formatação de 
computadores, para trabalhar em empresa 
de cartuchos.

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 Para-
navaí.

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

VENDEDOR EXTERNO - Vaga para ho-
mens 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 expe-
riência, 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 EXTER-
NO - Vaga para homens, sem medo de 
altura, carteira 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 
caldeirista, para trabalhar em Paranavaí.
CRONOMETRISTA Vaga para 
homens, para trabalhar em fábrica de 
confecção.

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

OPERADOR DE RETRO ESCA-
VADEIRA - 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 
trabalhar como catador de ovos e morar 
na granja. A empresa oferece cesta básica, 
almoço e roupas.

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

AUXILIAR DE LINHA DE PRODU-
ÇÃO - Vaga para ambos os sexos para 
trabalhar em Abatedouro de Aves de Ma-
ringá. Interessados comparecer dia 15/05 
às 14h30 na Ag. do Trabalhador.

AGÊNCIA DO 
TRABALHADOR

NOVA ESPERANÇA-PR

Casa de Alvenaria 
Com 03 quartos, sendo 01 suite, sala, copa, 
despensa, cozinha, Bwc, àrea de serviço, 
churrasqueira, garagem. Edicula com quarto e 
hidromassagen, Área com 150 m² de constru-
ção. R$180.000,00 - Fone 3252-8218

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

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

Sobrado  
Casa de alvenaria, Avenida Rocha Pombo, 
1872 -  Lage com aproximadamene 380 m² 
construídos.
Pavimento Inferior:
02 suites com banheira hidromassagen + 01 
quarto, sala para 02 ambientes, escritório, 
copa, cozinha, lavabo, garagem para 02 
veículos.
Pavimento Superior:
01 sala + 03 comodos, sacada ampla. Edícula, 
área de lazer com churrasqueira, Bwc, lavan-
deria, Piscina.- Valor R$ 1.300.000,00 - fone 
3252 -8218

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

Casa de Alvenaria, Av Paraná, 156 
Casa de forro com +/-90 m²
03 quartos, sala, copa, cozinha, BWc, área de 
serviço, garagem. – Valor R$ 150.000,00-fone 
3252-8218.

Casa Alvenaria, Rua Dr. Francisco Beltrão, 
103
Casa com 02 quartos, sala, cozinha, área 
serviço coberta, bwc, garagem, terreno com 
+/- 400m² - Valor R$ 150.000,00 – fone 
3252-8218.

Casa Alvenaria, Rua Dr. Murici, 151 Jardim 
Maranatah - Casa de alvenaria, cobertura de 
lage com 90,75m² com 03 quartos, sendo 01 
suite, sala, Bwc, cozinha, Edicula +/- 45m² 
com, despensa, área de serviço, churrasqueira 
Valor 180.000,00 - Terreno com 220 m².

Casa Jardim Santo Antonio, Rua Kensin Seki, 
com 90m2 de construção sendo: sala, cozinha, 
2 quartos, 1 suite, banheiro social, area de 
serviço, garagem, valor R$166.000,00
Fone: (44) 3252-1748

4 Sobrados no Jardim Brasil, esquina com a 
rua Belo Horizonte
aquecedor solar, padrão superior, porcelanato, 
janelas de aluminio, predio de Construtora
Valor R$220.000,00.
Fone (44) 3252-1748

CASA CONDOMINIO AMOREIRAS - 3 
quartos, sala, cozinha, banheiro, lavanderia, 
garagem. R$140.000,00, aceita proposta.
Fone 3252-1748

CASA JARDIM SANTO ANTONIO - 3 
quartos (sendo 1 suite), 1 sala, 1 cozinha, 1 ba-
nheiro, area total 168m2, contrução de 99m2. 
Fone 3252-1748

CASA CENTRO - R. Mascarenhas de Moraes, 
380, 3 quartos (sendo 1 suite), copa e cozinha, 
sala, banheiro, com area total de 269,50m2 e 
107,10m2 de construção. - Fone 3252-1748

CASA CENTRO - R. Ana Rita de Kassia, 287 
Fone 3252-1748.

CASA CENTRO - R. General Euclides Bueno, 
874, 3 quartos (sendo 1 suite), 2 salas, cozi-
nha, banheiro, garagem ampla, dispensa.
Fone 3252-1748

CASA C/ SUITE MAIS DOIS QUARTOS 
COZINHA PLANEJADA SALA BWC SO-
CIAL,  ESPENSA PEQUENO QUINTAL R$ 
600,00- 9988-2677

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

Casa - Rua Paulo Pulcineli, 254
Alvenaria com 03 quartos, sendo 01 suite, 
sala, cozinha, Bwc, garagem
e área de serviço. Valor R$ 650,00 Fone 
3252-8218

ALUGA VIAPAR  TEM  VAGAS 
PARA SERVENTE

Entre as atividades, o pro-
fissional vai   auxiliar 
em sinalização de obras 

e serviços de limpeza e organiza-
ção em geral. Deve ter disponibi-
lidade para viagens.

Além do salario, a Viapar ofe-
rece  benefícios  como plano de 

saúde, plano  odontológico,  vale 
alimentação, participação nos lu-
cros da empresa, seguro de vida, 
auxilio creche, auxílio material 
escolar dentre outros.  Contrata-
ção imediata. Interessados  ligar 
para 3033-6046 ou comparecer 
na SEDE da Viapar.

QUER VENDER, 
ALUGAR OU TROCAR? 

ANUNCIE NO 
CLASSINOROESTE

44 3252-3908

Dano cerebral por uso de crack supera o de cocaína
O usuário de crack, ao fumar 

uma pedra da droga, inala 
não apenas a cocaína, mas 

também uma substância derivada de 
sua pirólise, um éster denominado 
metilecgonidina (AEME).

Essa substância provoca a mor-
te de neurônios de um modo muito 
mais agressivo do que aquele obser-
vado quando o usuário cheira ou 
injeta a cocaína, como mostram estu-
dos in vitro realizados na Faculdade 
de Ciências Farmacêuticas (FCF) da 
USP. O crack é a mistura da pasta 
bruta de cocaína, bicarbonato de só-
dio e água.

"Quando o usuário aquece a pedra 
de crack, ele acaba por inalar não ape-
nas a cocaína, um alcaloide, mas tam-
bém a AEME, um éster. Por isso, os 
danos são muito maiores, pois o usuá-
rio sofre os efeitos tanto da cocaína 
como da AEME", explica a professora 
Tania Marcourakis, do Departamento 
de Análises Clínicas e Toxicológicas 
da FCF, que é responsável por uma li-
nha de pesquisa sobre o tema.

Os pesquisadores realizaram es-
tudos in vitro utilizando uma cultura 
primária de neurônios extraídos do 
hipocampo — região do encéfalo liga-
da à memória — de fetos de ratos. Os 

cientistas descobriram que nas amos-
tras onde incubaram a AEME e a co-
caína juntas, durante um período de 
48 horas, houve pelo menos 50% mais 
mortes de neurônios, em comparação 
às amostras onde a cocaína e a AEME 
foram incubadas isoladamente na cul-
tura primária de neurônios.

Os resultados indicam que o 
usuário de crack pode estar exposto a 
uma maior neurodegeneração em re-
lação aos usuários de outras formas de 
uso da cocaína.

Este estudo foi realizado durante 
o mestrado do aluno Raphael Caio 
Tamborelli Garcia, Efeitos neurode-

generativos da metilecgonidina e da 
cocaína em cultura celular primária 
de hipocampo, apresentado em 2009 
sob a orientação da professora Tania.

Atualmente, Garcia está cursando 
o doutorado "sanduiche" nos Estados 
Unidos onde investiga os efeitos da 
AEME no cérebro de ratos. "A pes-
quisa de doutorado tem o objetivo de 
verificar se a AEME é apenas neuro-
tóxica ou se também contribui para 
a dependência ao crack", explica a 
professora. A defesa deve ocorrer no 
próximo semestre.

Sabe-se também que a fumaça 
que o usuário inala com a queima da 

pedra do crack é absorvida rapida-
mente pelo organismo, provocando, 
do mesmo modo, um efeito muito 
rápido. Então, quanto mais o usuário 
fuma, mais rápido é o efeito. E quanto 
mais ele fuma, mais ele quer fumar, e 
mais rápido se torna dependente da 
droga.

Necrose e apoptose
Já o estudo de mestrado da aluna 

Livia Mendonça Munhoz Dati, Carac-
terização das vias de morte celular in-
duzida pela metilecgonidina, produto 
da pirólise da cocaína, investigou por 
quais vias ocorria a morte dos neurô-
nios: necrose ou apoptose. A necrose 

ocorre quando a célula inflama, incha 
e se rompe. Já a apoptose é a morte 
celular programada, onde ela morre e 
desaparece.

Os resultados mostraram que, no 
caso da cocaína, ocorre a morte tanto 
via necrose como apoptose. A AEME 
provoca a morte das células via apop-
tose. Mas quando a cocaína e a AEME 
estão juntas, elas provocam tanto a 
apoptose como a necrose. A disserta-
ção, defendida em 2012, também foi 
realizada em cultura primária de célu-
las cerebrais de fetos de ratos.

Autor: OBID Fonte: UOL
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Assistência Social de Atalaia vive um 
novo tempo de muitas realizações

Adotando o trabalho 
em equipe o lema 
principal e fazendo 

valer os princípios consti-
tucionais da assistência so-
cial como a participação da 
população, a Secretaria de 
Assistência Social de Atalaia 
vive um novo momento com 
muitas conquistas e realiza-
ções.

No sábado, 27 de abril, 
com espírito de fraternida-
de e solidariedade, dezenas 
de voluntários e instituições  
se sensibilizam com o drama 
de quem não tem um casaco 
ou um cobertor para enfren-
tar os dias frios, com a união 
da Assistência Social, CRAS, 
Adolescentes do Pró Jovem, 
Jovem Atuante e Tiro de 
Guerra de Nova Esperança 
realizaram a Campanha do 
Agasalho de Atalaia.

Campanha do Agasalho
De acordo com a Secre-

tária de Assistência Social 
de Atalaia, Carla Vilhena, 
“buscamos apoio e parcerias 
para juntos alcançarmos um 
resultado maior em prol das 
famílias, pois sabemos que 
muitas pessoas precisam 
dessas doações. Contamos 
com a colaboração e solida-

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

riedade de todos que através 
das doações ou mesmo na 
arrecadação realizaram uma 
das maiores campanhas do 
agasalho de Atalaia. O im-
portante para nós não foi 
apenas a quantidade de peças 
doadas que surpreendeu até 
mesmo as expectativas mais 
otimistas, porém a colabora-
ção e participação da popula-
ção que atendeu nosso pedi-
do e fará o outono/ inverno 
mais quente para muita gen-
te", frisou Carla Vilhena.

Feira do Artesanato
De maneira inédita, a Se-

cretaria da Assistência Social 
de Atalaia, promoveu entre 
os dia 30 de abril, 01 e 02 de 
maio, a Feira do Artesanato.

Com o objetivo de valo-
rizar o trabalho manual feito 
em casa, 30 artesãos atalaien-
ses participaram desta pri-
meira edição da Feira.

Durante os dias da feira, 
os artistas expuseram e co-
mercializaram os produtos 
confeccionados por eles. "É 
muito importante mostrar 
que na cidade há ótimos ar-
tesãos, artistas talentosos. As 
pessoas prestigiaram a feira e 
também moradores de outras 
cidades vieram ver o nosso 
trabalho", comentou a chefe 
de divisão de Assistência So-
cial, Edna Cortarelli.

O evento aconteceu na 
Praça da Matriz e marcou 

“A homemagem para as mães é simbólica. A homenagem deve ser diária, pois 
ser mãe é se envolver dia a dia, com amor, dedicação e preocupação pelos 
filhos”, destacou Carla Vilhena – Secretária da Assistência Social de Atalaia

Alex Fernandes França

Alex Fernandes FrançaAlex Fernandes França

Aproximadamente 200 pessoas participaram no Centro de 
Convivência das comemoraração para o dia das mães na 

tarde de quarta-feira, 08 de maio. Evento contou com baile 
para a melhor idade, bingo e lembranças para as mães

Orquestra de Viola de Atalaia durante apresentação na 1ª Feira do Artesanato. População prestigiou o evento

Divulgação

Parte dos expositores da 1ª Feira do Artesanato de Atalaia 

Divulgação

também as comemorações 
para o Dia do Trabalhador 
e Dia das Mães. A Feira foi 
marcada também pela parti-
cipação cultural com a apre-
sentação do Coral Veteranos 
de Cristo, o CIAE, a Orques-
tra de Viola de Atalaia e o 
Coral Flor de Liz.

Dia das Mães
Ainda em comemoração 

ao Dia das Mães, a Secretaria 
de Assistência Social, promo-
veu na tarde de quarta-feira, 
08 de maio, no Centro de 
Convivência o chá da tarde 
com bingo e baile para a me-
lhor idade.

Aproximadamente 200 
pessoas participaram da co-
memoração, o bingo com 
muitos brindes agradou a to-
dos os presentes e para cada 
mamãe houve a preocupação 
de entregar uma lembrança 
especial.

A secretária da Assistência 
Social, Carla Vilhena, desta-
cou, “a homemagem para as 
mães é simbólica, pois neste 
meu primeiro Dia das Mães, 
sinto me realizada e abençoa-
da por Deus em comemorar 
essa data. A cada mãe de Ata-
laia parabenizo nesta data es-
pecial, porém a homenagem 
é no dia a dia, pois ser mãe 
é se envolver a cada dia, com 
amor, dedicação e preocu-
pação pelos filhos”, destacou 
Carla Vilhena.

ocorre quando a célula inflama, incha 
e se rompe. Já a apoptose é a morte 
celular programada, onde ela morre e 
desaparece.

Os resultados mostraram que, no 
caso da cocaína, ocorre a morte tanto 
via necrose como apoptose. A AEME 
provoca a morte das células via apop-
tose. Mas quando a cocaína e a AEME 
estão juntas, elas provocam tanto a 
apoptose como a necrose. A disserta-
ção, defendida em 2012, também foi 
realizada em cultura primária de célu-
las cerebrais de fetos de ratos.

Autor: OBID Fonte: UOL

Carla Vilhena - Secretária de Assistência Social e Edna Cortarelli - Chefe de Divi-
são de Assistencial Social do município de Atalaia 
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PUBLICIDADE LEGAL
ATAS, AVISOS, BALANÇOS, EDITAIS, LEILÕES
E OUTRAS PUBLICAÇÕES DE ORDEM LEGAL
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Amador 2013

Atalaia goleia Marumbiense e fica isolado na liderança do grupo B
José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

Foi um verdadeiro massa-
cre. O Atalaia não deu a 
menor chance para que a 

zebra pudesse entrar em campo, 
no domingo, 05 de maio.  Jogan-
do em casa e contando com o 
apoio da fanática torcida, Atalaia 
goleou o Marumbiense.

Atalaia já tinha enfrentado 
o adversário fora de casa, onde 
venceu pelo placar de 10 x 0. 
Alguns torcedores mais empol-
gados acreditavam que a vitória 
desta vez seria por mais de  15 
gols, devido o jogo de ida.

Após o apito inicial o time de 

Marumbi tentou esboçar reação, 
mostrando que mesmo descla-
fissicado, jogando para cumprir 
tabela veio para vencer Atalaia. 
Logo nos primeiros minutos o 
atacante do marumbiense chutou 
cruzado passado rente a trave es-
querda do goleiro atalaiense que 
só acompanhou a jogada.

Mas o time de Atalaia era 
superior e com toques rápidos 
conseguia chegar com facilidade 
a meta do adversário levando pe-
rigo ao goleiro da equipe de Ma-
rumbi.

Mesmo com o time já clas-
sificado, a comissão técnica de 
Atalaia, comandada por Bilico 
e Knudo preferiu jogar com os 
titulares, deixando os reservas 
apenas para o segundo tempo da 

A forte equipe de Atalaia que enfrentou o Marumbiense em partida válida pelo Amador 2013 – Liga de Maringá

José Antônio Costa

partida.
A equipe não aguentou a 

pressão e em menos de 15 minu-
tos de jogo, Atalaia já vencia por 
2 gols.

Não deu outra, impondo um 

ritmo forte. Com muita tranqui-
lidade e consciência, o time de 
Atalaia tocou a bola e cadencian-
do mais o jogo chegou facilmente 
ao placar final de 8 x 1, consoli-
dando o time na liderança do 

grupo B do Amador 2013 da Liga 
Desportiva de Maringá. Agora a 
AA Atalaia está com 22 pontos, 7 
vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Devido o Dia das Mães não 
haverá rodada do Amador no 

domingo, 12 de maio, ficando o 
próximo jogo da equipe atalaien-
se para o dia 19 de maio em Itam-
bé contra o time da casa. Itambé 
ocupa a 3ª colocação do grupo B 
com 12 pontos.

A Secretaria Municipal de Educação de Alto Paraná, juntamente 
com as Escolas Municipais e Estaduais, Centros Municipais de 
Educação Infantil, Escola de Educação Básica e Programa da In-

fância e Adolescência – PIA, festejou no domingo, 5 de maio, no Ginásio 
de Esportes Ney Braga, com apresentações alusivas aos 59 anos de eman-
cipação política de Alto Paraná sob o Tema: “Alto Paraná! O Que Temos 
e o Que Queremos”.

As Escolas valorizaram os imigrantes, o futuro cheio de paz, amor, 
prosperidade  e o esporte como forma de lazer enaltecendo os atletas do 
Município. Através da diversidade cultural, Alto Paraná procura forta-
lecer o lema que coloca vivo na história de toda a sociedade: acreditar 
e agir.

Contudo “Fazer aniversário é olhar para trás com gratidão e para 
frente com fé”. 

O Poder Executivo e a Secretaria Municipal de Educação parabeni-
zam a todos pelo sucesso do evento.

Alto Paraná comemorou seus 59 anos

Primeira Dama Madalena e o Prefeito dr. Cláudio Golemba

Almoço - Cupim Noroeste

Momento Cívico

Voluntários - Cupim Noroeste
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FELIZ DIA DAS MÃES.

DÊ PARABÉNS PARA A 
PRIMEIRA E ÚNICA MELHOR 

MÃE DO MUNDO: A SUA

sicrediuniao.com.br

domingo, 12 de maio, ficando o 
próximo jogo da equipe atalaien-
se para o dia 19 de maio em Itam-
bé contra o time da casa. Itambé 
ocupa a 3ª colocação do grupo B 
com 12 pontos.
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Erly e Wanderley 
- Diretores da 
Globo Imóveis
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18º Jantar de Aniversário do Jornal Noroeste

Personalidades 
confirmando presença 

no 18º Jantar de 
Aniversário do Jornal 
Noroeste, dia 29 de 
junho, no Amazon 

Eventos

Fabrício Razente - 
Sócio-proprietário 
da Agromil


