
Edição Regional | www.jornalnoroeste.com
Sexta-feira, 05 de abril de 2013 Edição 701 - ANO 18

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

Eleitores faltosos poderão ter títulos cancelados

“Quem não regularizar sua situação terá 
o título cancelado”, informou  Adelcio 

João Pacola, Chefe do Cartório Eleitoral 
da 71ª Zona Eleitoral

Ao todo estão pendentes 
de regularização 413 eleito-
res. Compõem  a 71ª Zona 
Eleitoral além de Nova Es-
perança, os municípios de 
Uniflor, Floraí, Atalaia e Pre-
sidente Castelo Branco.

Os eleitores que não vota-
ram e não justificaram a au-
sência nas três últimas elei-
ções devem comparecer até 
o dia 25 de abril ao cartório 
eleitoral da 71ª Zona Eleito-
ral para regularizar sua si-
tuação junto à Justiça Eleito-
ral. A medida também vale 
para aqueles que pretendem 
se candidatar às eleições ge-
rais de 2014.  Pág. 3

18º Jantar de Aniversário do Jornal Noroeste
Na quarta-feira, 03 de abril, José Edílson Garcia, 
gerente agrícola e Júlio César Meneguetti, diretor 
executivo da Usina Santa Terezinha - Iguatemi, 
confirmaram presença de destaque no Jantar de 

Aniversário do Jornal Noroeste.

Meio ambiente gera debates na Câmara Municipal - Pág. 7

PM realiza 
operações 
em Nova 

Esperança e 
região - Pág. 8

SICOOB 
promove 

AGO, 
apresenta 

resultados 
e distribui 

sobras
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Após 20 anos, Paraná conquista 
sede de Tribunal Regional Federal

Após tramitar por mais de 
uma década no Congresso, a 
Proposta de Emenda à Consti-
tuição (PEC) 544/02, que prevê a 
criação de um Tribunal Regional 
Federal (TRF) no Paraná e em 
mais três estados – Minas Gerais, 

Bahia e Amazonas – foi aprovada 
ontem pelo plenário da Câmara 
dos Deputados em segunda vo-
tação. Agora, a nova regra segue 
para promulgação do Congresso.

Na votação de ontem, a PEC 
recebeu 371 votos favoráveis e 54 

contra –tiveram seis abstenções. 
A aprovação marca a vitória de 
uma causa paranista, encampada 
pelo jornalista Francisco Cunha 
Pereira Filho e pela Gazeta do 
Povo há mais de vinte anos.

Pág. 12

Ao longo da última década 
surgiram discussões na mídia 
sobre emissão de gases, aque-
cimento global, escassez de re-
cursos, probabilidade de falta 
d’água nos próximos anos, des-
matamento e queimadas, mui-
tas empresas abraçaram a causa 
do meio ambiente para batalhar 
pela preservação da natureza, re-
posição dos produtos utilizados, 
campanhas a favor da conscien-
tização da população em relação 
ao tema e diversas outras ativida-
des. Pág. 7

Divulgação

Paraná sedia abertura da safra de 
cana 2013/14 no Centro Sul - Pág. 4

Na oportunidade, o governador Beto Richa irá lançar o Programa 
“Caminhos alternativos do agronegócio paranaense”

Alex Fernandes França

Hauney Malacrida

Alex Fernandes França

Osvaldo Vidual
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SICOOB promove AGO, apresenta 
resultados e distribui sobras

O SICOOB promoveu na noite de sexta-
-feira, 22 de março, no Palácio de Cristal 
em Paranavaí, sua AGO -Assembléia Geral 

Ordinária , onde para mais de 1.000(mil pessoas) 
foram apresentados números e desempenho re-
cordes, além do compromisso do desenvolvimento 
local e regional, sendo aprovadas as contas do ano 
passado e estabelecidas metas para o ano de 2013.

Segundo o presidente Hélio Nakatani “Neste ano 
as sobras chegaram quase a R$ 3,5 milhões. Outro 
recorde foi a distribuição para os associados que 
chegou a R$ 1,6 milhões, quase o dobro do ano 
passado”.O presidente afirmou ainda que mesmo 
com os excelentes resultados econômicos  alcan-
çados, o SICOOB não descuidará do atendimento 
personalizado e atencioso que é um dos grandes di-
ferenciais”.

Nova Esperança: Para a gerente Terezinha Laza-
rini Vidual “os resultados superaram as expectativas 
mais otimistas, todos os cooperados que movimen-

taram durante ao ano de 2012, receberam sobras que 
estão depositadas na conta capital e que podem ser 
transferidas para a conta corrente se assim o coope-
rado desejar”, frisou a gerente.
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filha do casal Cristina/Edson Herre-
ro. A coluna, juntamente com seus 
familiares e amigos, desejam para-
béns e felicidades!  

Apagou as velinhas 
dia 2 de abril,  o jo-
vem Vinícius Ido, 
noivo da querida 
Mariana Leoni. 
Parabéns Vinícius 
e que Deus derra-
me uma chuva de 
bençãos na sua vida! 

O jovem nova es-
perancense Alan 
José Maran está 
radiante com a 
idade nova. Alan 
apagou as veli-
nhas no último 3 
de abril. Receba os 
abraços dos seus 

amigos e da coluna Alan!

Apagou as 
velinhas no 
dia 3 de abril, 
o funcioná-
rio da Caixa 
E c o n ô m i c a 
Federal, Ro-
berto Almei-
da (Beto). 
Extremamen-
te querido em nossa cidade e por 
nossa coluna. Desejamos Parabéns a 
você e que Deus o abençoe grande-
mente! 

A belíssima 
Elssy Cotrin 
está radiante 
com a idade 
nova. Elssy 
apagou as 
velinhas no 
último 4 de 
abril. Elssy 

é uma das grandes empresárias de 
Nova Esperança, proprietária da 
Art Moda de nossa cidade. Parabéns 
Elssy!

tomatinhos daqueles bem pequenos. 
As 300 calorias por dia são dividi-
das  em três refeições.  As leis são 
rígidas. Assim é um SPA  localizado 
no interior de São Paulo onde você 
chega a perder entre sete a dez dias 
aproximadamente 4,5 quilos. Na 
próxima edição eu vou publicar o 
cardápio de 300 calorias do SPA. É 
evidente que há necessidade de uma 
avaliação médica e de nutricionista 
previamente.

Desprestigiando o Aleitamento 
Materno
Diversas mães têm me procurado  
informando que  orientações sobre 
o aleitamento materno tem sido 
substituído por leite em pó já na 
maternidade. É um absurdo tal con-
duta de profissionais da saúde pois 
a Organização Mundial de Saúde 
(OMS), Ministério da Saúde (MS), 
Secretarias Estaduais e Municipais 
de Saúde de todo o Brasil, fazem 
campanha sistematicamente a favor 
do aleitamento materno, explicando  
a  composição do colostro e do leite 
materno  e a sua importância para 
a saúde e crescimento do  bebê, prin-
cipalmente até o sexto mês de vida. 
A própria Nestlé, o maior fabricante 
de leite em pó do mundo, faz constar 
em suas embalagens que “O aleita-
mento materno é obrigatório  até o 
sexto mês de vida” Seria importante 
que a Secretaria Municipal de Saúde 
de Nova Esperança tomasse as devi-
das providências coibindo essa atitu-
de antes que a 15ª Regional de Saúde 
tome conhecimento de tão agravante  
assunto. 

 

Quem apagou as veli-
nhas no último dia 2 
de abril, foi a cirurgiã 
dentista Camila Her-
rero Razente, esposa 
de Rodrigo Razente e 
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ENTRELINHAS
***Eu e minha esposa Emília estivemos no casamento da enfermeira Rute e do Juliano dia 23 de março último, na 
capela da Churrascaria Pavan. Durante a recepção  fizemos muitos amigos como o  sr. Rubens Romão e  esposa 
Nerci e sua mãe Iolanda de Campos do agronegócio do município de  Ângulo; a sub gerente do Itaú da Vila Operária 
de Maringá, Elizabeth Pesqueira; Eliana de Souza e  Maitê Pesqueira, ambas de São Paulo. Foi uma noite  muito 
agradável.***A jovem e competente professora de Português Camila Soares é a mais nova contratada do corpo docente 
da Escola Costa Monteiro***A nova Lei Seca reduz drasticamente o números de mortes nas estradas estaduais e 
federais do Brasil,*** “Se alguém tiver um produto brasileiro e tiver vergonha de vender, me dê que eu vendo” Luiz 
Inácio Lula da Silva - Ex-presidente do Brasil.

Opinião do Blog
Enfim,  empregados domésticos em 
festa
O Senado aprovou dia 26 de março 
último, por 66 votos a 0 e já entrou 
em vigor no 02 de abril último, a  
emenda à Constituição que amplia 
os direitos dos empregados domés-
ticos, uma revindicação antiga da 
categoria merecedora de todos os be-
nefícios dos trabalhadores em geral.  
Os favorecidos pelo novo texto cons-
titucional são: babás, caseiros, moto-
ristas e cuidadores de idosos. Eis as 
principais medidas: 1)  Garantia de 
salário mínimo; 2) 13º salário; 3) 
Adicional noturno; 4) Hora extra; 
5) FGTS; 6) Seguro desemprego;7) 
Indenização de 40% do saldo do 
FGTS em caso de demissão sem 
justa causa; 8) Licença materni-
dade de  quatro meses; 9) Jornada 
de trabalho de 44 horas semanais, 
e até 8 horas diárias; 10) Descanso 
mínimo de 11 horas entre duas jor-
nadas; 11) Seguro contra acidentes 
de trabalho. Serão sete milhões de 
domésticos  favorecidos pela nova 
ampliação dos seus direitos. Para-
béns  a categoria!
 
PEC 37 (Projeto de Emenda Cons-
titucional) Ministério Público
O Ministério Público, segundo a 
Constituição Federal, é uma insti-
tuição pública autônoma, a quem 
a Constituição Federal atribui a 
incumbência de defender a ordem 
jurídica, o regime democrático e os 
interesses sociais individuais e in-
disponíveis. O Ministério Público é 
o grande defensor dos interesses do 
conjunto da sociedade brasileira e 
tem a obrigação, portanto, de defen-
der o interesse público, conduzindo-
-se, sempre, com isenção, apartida-
rismo e profissionalismo. De repente, 
o deputado federal Lourival Mendes, 
do PTdoB do Maranhão, apresentou 
um projeto de Lei retirando do Mi-
nistério Público o poder de investi-
gação criminal. Tal competência do 
MP somente não acontece em três 
países do mundo (Indonésia, Quênia 
e Uganda) e agora estão querendo 
retirar do MP Brasileiro esse poder. 

O motivo claro de tudo isso é que os 
nossos políticos, de um modo geral, 
são corruptos e tem medo de que o 
MP, uma instituição com altíssima 
credibilidade, faça as investigações 
necessárias, o que poderá não acon-
tecer se for por outros órgãos de in-
vestigações. O aludido projeto vem 
contribuir, de forma clara e decisiva, 
para a impunidade no país. Através 
deste Blog conclamo a todos os leito-
res que formemos uma corrente em 
defesa desta Instituição que tanto 
engrandece a nossa nação. Divulgue 
esse assunto através de seus parentes 
amigos, redes sociais, em fim, vamos 
evitar que esse retrocesso aconteça. 

Brics e o seu próprio FMI
Os Brics, grupo formado pelo Bra-
sil, Rússia, Índia, China e África do 
Sul, lançou na semana passada o seu 
próprio  Fundo Monetário Interna-
cional (FMI). Trata-se de um fundo 
de reservas de US$ 100 bilhões de 
dólares para ser usado, caso alguns  
países do bloco enfrentem crise fi-
nanceira.  O acordo é  uma alterna-
tiva dos Brics ao  FMI. O Brasil vai 
contribuir com US$ 18 bilhões de dó-
lares. Quem diria, num passado não 
muito distante, cansamos de tomar 
emprestado dinheiro do FMI pois o 
Brasil  estava quase  quebrado. Hoje, 
a situação mudou radicalmente, pois 
temos muito dinheiro em caixa e 
muitas reservas. Se não tivéssemos 
tantos políticos ladrões neste país,  
estaríamos nadando em dinheiro. 
Cansei de ouvir de políticos brasilei-
ros de que a dívida externa do Brasil 
era impagável. As coisas mudaram.

TIM, um péssimo serviço telefôni-
co
Outrora, serviços de boa qualidade 
no atendimento ao cliente, a empre-
sa de origem italiana, no Brasil há 
vários anos, vem oferecendo  servi-
ços telefônicos de celulares de péssi-
ma qualidade. Hoje, do lado da torre 
da empresa você não consegue linha 
para discar em seu celular por falta 
de torre ou de área. Se  fosse só um 
dia, tudo bem   Mas anda acontecen-
do todos os dias os mesmos proble-

mas. Mensagens atrasadas  é uma 
coisa de louco. Você liga correta-
mente os números  e uma mensagem 
informa que o número ligado não 
existe. Outra hora você está falando 
e a ligação corta.  Você religa e uma 
voz diz que o número ligado não 
existe.  Chama a atenção que ne-
nhum deputado  federal ou estadual, 
ou mesmo Senador, faça qualquer 
reclamação da tribuna contra os pés-
simos serviços da empresa em nome 
do povo. Afinal de contas, estamos 
pagando. Como sempre, estamos ór-
fãos de representação. Chega as elei-
ções, eles estão por aqui prometendo 
o mundo e o fundo para o povo. Dê 
sua opinião. Critique, participe, fale,  
é muito importante!

Coisas do Cotidiano
• Gripe, doença típica de inverno 
está chegando, trazendo inúmeros 
problemas e até complicações. A Clí-
nica Pediátrica dr. Juarez de Oliveira 
no Centro Clínico Paraná em Nova 
Esperança, Pr.,  comunica que rece-
beu 50 doses individuais da vacina 
contra a Gripe. Maiores informações 
pelo fone (44)3252-0101 c/ a enfer-
meira Andréia ou Aline. Prevenir é 
sempre o melhor remédio!
• Fazendo uma caminhada sexta-
-feira noite, 29 de março,  com a 
minha filha Bruna pelas ruas da ci-
dade,  ela me chamou a atenção pela 
escuridão das casas. Raramente en-
contrávamos uma casa  com as luzes 
acesas nas áreas, garagens, quintais, 
etc. Observamos a mesma coisa em 
outro dias de caminhadas. Durante 
a caminhada comentamos o por que 
disso? Não encontramos explicação. 
A verdade é que devemos ligar as 
luzes externas de nossas casas, cla-
reando as noites de nossa cidade, 
tornando-a mais bonita  e menos 
vulnerável aos ladrões;
• O ex-prefeito de Uniflor, Luiz Or-
nellas Neto, é um leitor assíduo deste 
Jornal e do blog. Todas às sextas fei-
ras de manhã, ou excepcionalmente 
às quintas, ele vai ao Centro Clínico 
Paraná e leva inúmeros exemplares 
também para os seus amigos. Obri-
gado Luíz!
• “Seria muito importante que  
cada um  cumprisse com  suas obri-
gações, deixando de se preocupar 
com a vida alheia, evitando per-
der tempo com fofocas nas redes 
sociais.   Com certeza, haveria um 
melhor rendimento no trabalho 
e  tudo seria bem melhor.”  (Enf. 
Flávia Maria Neves Torre - Coor-
denadora do  PSF dos Distritos de 

Barão de Lucena/Ivaitinga - Nova 
Esperança,Pr);
• Médico Diretor do SAMU de Fer-
raz Vasconcelos (SP) disse à Promo-
toria  que sabia da fraude de que os 
pontos dos funcionários era  frauda-
do com dedo de silicone. Disse que 
não comunicou os seus superiores da 
fraude porque não havia prejuízo no  
atendimento do serviço médico de 
urgência. Uma médica que trabalha-
va com o diretor disse à Promotoria 
que ele cobrava propina pela fraude. 
Que cara de pau do médico Jorge 
Luiz Cury, diretor do SAMU;
• Ao completar 50 anos no dia 27 de 
março último, a gaúcha natural  de 
Santa Rosa, Maria da Graça Me-
neghel, a Xuxa,  diz que está  cheia 
de planos e em um dos melhores 
momentos de sua vida. A rainha dos 
baixinhos como Xuxa é chamada, 
faz programa  na TV Globo há 27 
anos;
• Shoppings, Praças, Universida-
des, Teatros, piá, leite quente, vina,  
Coxa, Furacão, Paraná Clube, Ca-
pítal Ecológica do Brasil. Assim é 
Curitiba, com quase três milhões de 
habitantes, que no último dia 29 de 
março completou 320 anos. A sauda-
ção deste Blog a todos os curitibanos;
• A direção da Sanepar poderia apro-
veitar a explicação que terá que dar  
ao Ministério Público sobre a falta 
d`água na cidade e informar,  sobre  
os  deveres de ambas partes ( Sane-
par e Munícípio ) no contrato assina-
do há alguns anos. Aliás, a Câmara 
Municipal deveria participar ativa-
mente desse assunto pois segundo 
informações, há tópicos  importantes 
que não estão sendo cumpridos.

Só 300 calorias por dia?  É só que-
rer
Tudo lá é controlado. Até uma folha 
de alface. A comida  tem o mínimo 
de   sal,  açúcar ou gordura. A porção 
de arroz é menor que um copinho de 
café. A sobremesa de gelatina diet é 
menor que uma caixa de fósforo. Só 
escapam lá refrigerantes zero,. água, 
chá, café, suco light, além de picolé   
de gelo.. O lanche da tarde são três 

Eleitores faltosos da Comarca têm até 25 
de abril para regularizar o título 

Ao todo estão pendentes de regularização 413 
eleitores. Compõem  a 71ª Zona Eleitoral além de 
Nova Esperança, os municípios de Uniflor, Floraí, 

Atalaia e Presidente Castelo Branco

Os eleitores que não vota-
ram e não justificaram 
a ausência nas três últi-

mas eleições devem comparecer 
até o dia 25 de abril ao cartório 
eleitoral da 71ª Zona Eleitoral 
para regularizar sua situação 
junto à Justiça Eleitoral. A medi-
da também vale para aqueles que 
pretendem se candidatar às elei-
ções gerais de 2014.  De acordo 
com Adelcio João Pacola, Che-
fe do Cartório Eleitoral da 71ª 
Zona Eleitoral “Quem não o fi-
zer terá o título eleitoral cancela-
do. O eleitor que não regularizar 
a sua situação eleitoral sofre uma 
série de restrições, entre elas, 
não pode se candidatar a cargo 
eletivo. De acordo com a Lei das 
Eleições (Lei nº 9.504/1997), en-
tre outros documentos, o pedido 
de registro de candidatura deve 
conter a certidão de quitação 
eleitoral”, explicou Pacola.

A certidão de quitação eleito-
ral certifica a plenitude do gozo 
dos direitos políticos, o regular 
exercício do voto, o atendimento 
a convocações da Justiça Elei-
toral para auxiliar os trabalhos 
relativos ao pleito, a inexistência 
de multas aplicadas, em caráter 

definitivo, pela Justiça Eleitoral e 
não remitidas, e a apresentação 
de contas de campanha eleitoral.

O eleitor, ao comparecer ao 
cartório eleitoral, deverá apre-
sentar os seguintes documentos:

Documento que comprove a 
sua identidade (obrigatório)

Título eleitoral
Comprovantes de votação 

(caso tenha)
Comprovante de justificativa 

eleitoral (caso tenha)
Comprovante de recolhi-

mento de multa (caso tenha)
O eleitor que tiver o nome 

incluído na relação que a Justiça 
Eleitoral divulgou em fevereiro 
deste ano deverá comparecer ao 
cartório eleitoral até o dia 25 de 
abril para regularizar sua situa-
ção, portando documento oficial 
com foto, título eleitoral, com-
provantes de votação, de justifi-
cativa eleitoral e de recolhimento 
ou dispensa de recolhimento de 
multa.

Consequências da não regu-
larização

Sem a prova de que votou na 
última eleição, pagou a respecti-
va multa ou de que se justificou 
devidamente, não poderá o elei-
tor:

I – inscrever-se em concurso 
ou prova para cargo ou função 
pública, investir-se ou empossar-
-se neles;

“Quem não regularizar sua situação terá 
o título cancelado”, informou  Adelcio 

João Pacola, Chefe do Cartório Eleitoral 
da 71ª Zona Eleitoral

II – receber vencimentos, re-
muneração, salário ou proventos 
de função ou emprego público, 
autárquico ou paraestatal, bem 
como fundações governamen-
tais, empresas, institutos e so-
ciedades de qualquer natureza, 
mantidas ou subvencionadas 
pelo governo ou que exerçam 
serviço público delegado, corres-
pondentes ao segundo mês sub-
seqüente ao da eleição;

III – participar de concorrên-
cia pública ou administrativa da 

União, dos Estados, dos Territó-
rios, do Distrito Federal ou dos 
Municípios, ou das respectivas 
autarquias;

IV – obter empréstimos nas 
autarquias, sociedades de eco-
nomia mista, caixas econômicas 
federais ou estaduais, nos ins-
titutos e caixas de previdência 
social, bem como em qualquer 
estabelecimento de crédito man-
tido pelo governo, ou de cuja ad-
ministração este participe, e com 
essas entidades celebrar contra-

tos;
V – obter passaporte ou car-

teira de identidade;
VI – renovar matrícula em 

estabelecimento de ensino oficial 
ou fiscalizado pelo governo;

VII – praticar qualquer ato 
para o qual se exija quitação do 
serviço militar ou imposto de 
renda.

A Justiça Eleitoral ressalta 
que não será expedido qualquer 
tipo de notificação ao eleitor, seja 
de forma impressa (correspon-
dência) ou eletrônica (e-mail), 
sobre a situação do título. “O 
não comparecimento ao cartório 
eleitoral para comprovação do 
exercício do voto, da justificati-
va de ausência ou do pagamento 
das multas correspondentes im-
plicará o cancelamento automá-
tico do título de eleitor, que será 
efetivado de 10 a 12 de maio de 
2013”, explicou Adelcio João Pa-
cola.  .

Se um eleitor deixou de votar 
no primeiro e no segundo turno 
de uma mesma eleição, já serão 
contadas duas eleições para efei-
to de cancelamento. Além disso, 
poderão ser contadas faltas às 
eleições municipais, eleições su-
plementares e referendos. Não 

serão computadas as eleições 
que tiverem sido anuladas por 
determinação da Justiça.

Os eleitores no exercício do 
voto facultativo – menores de 
18 anos, maiores de 70 anos e os 
analfabetos – não serão identifi-
cados nas relações de faltosos. As 
pessoas com deficiência para as 
quais o cumprimento das obri-
gações eleitorais seja impossível 
ou extremamente oneroso tam-
bém não terão o título cancelado.

O eleitor no exterior que de-
seja regularizar a sua inscrição 
eleitoral deverá comparecer à re-
partição consular ou Embaixada 
do Brasil que atenda a sua locali-
dade. O interessado deve portar 
documento oficial de identifica-
ção, ou comparecer a qualquer 
cartório eleitoral ou central de 
atendimento ao eleitor, quando 
retornar ao Brasil.

A atualização cadastral acon-
tece sempre no ano posterior 
às eleições – ou seja, nos anos 
ímpares – e é um dos primeiros 
passos para a depuração do colé-
gio eleitoral brasileiro com vista 
à eleição seguinte. Confira a re-
lação dos eleitores faltosos em 
nosso site: www.jornalnoroeste.
com

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

Alex Fernandes França

NÚMEROS DE FALTOSOS 
POR MUNICÍPIO

Nova Esperança – 324
Atalaia – 13
Floraí – 21
Presidente Castelo Branco – 50
Uniflor – 5
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Um turbilhão de senti-
mentos e atitudes é o que a 
maioria das pessoas descreve 
sobre o transtorno afetivo bi-
polar. Apesar de a doença ser 
comumente marcada por um 
humor que muda da água 
para o vinho, o individuo 
não percebe que está apresen-
tando este tipo de alteração e 
com isso sofre com problemas 
sociais e muitas das vezes é 
taxado como ignorante chato 
e louco.  Para que a doença 
se manifeste, é preciso um ga-
tilho, um fator que gere um 
abalo emocional muito forte 
que inicie o quadro.

Os sinais da bipolaridade 
podem ser confundidos com 
os de outras enfermidades, 
em decorrência de episódios 
de bipomania que se reveza 
com períodos de depressão e 
de normalidade. Os sintomas 
são retratados pelo humor 
exaltado, euforia, hiperati-
vidade, fala exagerada, di-
minuição da necessidade de 
sono, exacerbação da sexua-
lidade.

Nem sempre o paciente 
manifesta sintomas de for-
ma tão separada e de fácil 
identificação. É possível ain-
da a existência de um estado 
misto no qual os sinais de de-
pressão e de mania se alter-

nam de forma muito acen-
tuada no mesmo dia. Para 
entender melhor, esta pato-
logia pode ser exemplificada 
da seguinte forma: A pessoa 
pode acordar se sentindo tris-
te, desanimada e depressiva, 
e passar por uma melhora 
ao longo da manhã, e desta 
forma se sentindo progressi-
vamente mais eufórica ou o 
oposto. Também pode sentir-
-se hiperativa, fazendo gastos 
e, ao mesmo tempo, reclamar 
excessivamente de maneira 
pessimista e ter vontade de 
morrer. 

O tratamento do pro-
blema inclui medicamentos 
estabilizadores do humor e 
acompanhamento psicoterá-
pico. 

Medidas válidas e es-
senciais para que a pessoa 
aprenda a lidar com a doen-
ça e prevenir possíveis re-
corrências; deve-se evitar o 
consumo de bebidas alcoóli-
cas, uso de cigarros e drogas 
estimulantes, manter uma 
rotina diurna (dormir e acor-
dar nos horários regulares), 
manter o convívio social com 
parentes e amigos e até par-
ticipar de grupos de apoio a 
pacientes com bipolaridade. 
Identifique como anda o seu 
humor e viva melhor.

Bipolar eu? Imagina!

CARICATURAS DA SEMANA
POR: PAULO NUNES

Wânio César Ribeiro 
(Xula)

João Antônio Martins do 
Nascimento - Chefe do 

Dep. de Esportes de Floraí

José Roberto Garcia 
Padovani - Academia 

Ponto 8

Reginaldo Mazzetto 
Moron - Advogado - 

Paranacity

SEPARADOS NA MATERNIDADE

Marina Silva - 
Ex Senadora

Edna Apª Costa Ferreira - 
Zeladora do Paço Municipal 

- Nova Esperança

Saúde

Vacinação contra a gripe será realizada a partir de 15 de abril

O Governo do Paraná 
lançou nesta segunda-
-feira (01/04) a campa-

nha anual de vacinação contra a 
gripe, que será realizada de 15 a 
26 de abril, em todo o Estado. 
Neste ano a meta é vacinar 80% 
do público alvo da campanha, 
que chega a 2,8 milhões de pes-
soas. A vacina previne contra os 
três tipos de vírus da gripe mais 
circulantes no País, incluindo o 
H1N1. 

A vacinação alcançará crian-
ças com idade entre seis meses a 
menores de dois anos (um ano, 
11 meses e 29 dias), idosos com 
mais de 60 anos, gestantes, tra-
balhadores de saúde, indígenas 
e população do sistema peniten-
ciário e cadeias públicas. A no-
vidade deste ano é a inclusão das 
mães em período pós-parto de 
até 45 dias e dos doentes crôni-
cos, que agora serão vacinados 
nas unidades de saúde. 

O lançamento da campanha 
teve a presença do secretário da 
Saúde do Paraná, Michele Ca-
puto Neto, e do secretário de 
Vigilância em Saúde do governo 
federal, Jarbas Barbosa. A sole-
nidade aconteceu no Seminário 
Estadual sobre Influenza, rea-
lizado em Curitiba, que reuniu 
200 gestores municipais para 
discutir as estratégias de enfren-
tamento da gripe no Paraná. 

Segundo o secretário de 
Vigilância em Saúde do Minis-
tério, Jarbas Barbosa, o Brasil é 
um dos países que mais vacinam 
no mundo e este ano o número 
de pessoas imunizadas será ain-
da maior, em função da inclusão 
das mães em período de pós 

parto e os doentes crônicos. 

CAMPANHA
 As vacinas serão aplicadas 

em mais de 2,5 mil unidades bá-
sicas de saúde e postos volantes 
do Estado e estarão disponíveis 
para oito grupos prioritários – 
dois a mais que no ano passado. 

Nesta edição, a Campanha de 
Vacinação foi antecipada em 20 
dias em todo o Brasil. A medi-
da foi uma reivindicação de um 
movimento dos Estados do Sul 
que, liderados pelo Paraná, se 
uniram para pedir atenção espe-
cial do governo federal à região 
no enfrentamento da gripe. Um 
dos benefícios da antecipação é a 
imunização dos grupos antes do 
período mais crítico da doença – 
meados do outono e inverno. 

A vacina contra as Influenzas 
(vírus da gripe) tem uma janela 
imunológica de 15 dias, ou seja, 
após a aplicação ela demora em 
torno de duas semanas para 
conceder imunidade. Por isso, é 
importante que as pessoas não 
adiem a vacinação para os últi-
mos dias da campanha e procu-
rem a vacina já nos primeiros 
dias. Além disso, a campanha 
terá duração de apenas 10 dias. 

Divulgação – O secretário 
de saúde de Fazenda Rio Gran-
de, Pedro Cavichioli, que parti-
cipou do evento, parabenizou o 
Governo do Estado pela inicia-
tiva de mobilizar os municípios 
para discutir as questões da gri-
pe antes do período mais crítico. 
“Queríamos que todas as pessoas 
fossem vacinadas, mas como não 
é possível, é importante que se-
jam divulgadas amplamente as 

O Governo do Paraná lançou  a campanha anual de va-
cinação contra a gripe, que será realizada de 15 a 26 de 
abril, em todo o Estado. Neste ano a meta é vacinar 80% 

do público alvo da campanha, que chega a 2,8 milhões de 
pessoas. A vacina previne contra os três tipos de vírus da 
gripe mais circulantes no País, incluindo o H1N1. Na foto, 

o secretário estadual da Saúde, Michele Caputo Neto.

Foto: Venilton Kucler/SESA

alternativas de prevenção da 
doença”, disse. 

Para difundir as medidas 
preventivas da gripe, a Secreta-
ria da Saúde está distribuindo 

materiais educativos (folhetos e 
cartazes) para os municípios e 
colocará no ar uma campanha 
informativa no rádio, televisão e 
internet. 

Parte das doses para a cam-
panha no Paraná já foram en-
viadas pelo Ministério da Saúde. 
Elas serão descentralizadas para 
as 22 regionais da saúde e deve-

rão chegar aos municípios uma 
semana antes do início da vaci-
nação. Somente o município de 
Curitiba receberá 474.500 doses 
da vacina. 

Paraná sedia abertura da safra de 
cana 2013/14 no Centro Sul

O Paraná vai sediar 
hoje, sexta-feira, 5 de 
abril, a abertura ofi-

cial da safra 2013/14 da cadeia 
de cana-de-açúcar na Região 
Centro Sul do País. Com a 
presença de autoridades dos 
governos federal e estadual, li-
deranças e empresários do se-
tor, o evento será na unidade 
do Grupo Renuka Vale do Ivaí 
em São Pedro do Ivaí, a 83km 
de Maringá, no norte do Esta-
do. Pela manhã, está prevista 
uma reunião com prefeitos 
e, às 14 horas, no interior da 
usina, a solenidade que, além 
de marcar o início da safra, 
vai formalizar a implementa-
çao do programa "Caminhos 
alternativos do agronegócio 
paranaense".

O setor espera contar com 
a presença da ministra da 
Casa Civil da Presidência da 
República, Gleisi Helena Hoff-
mann, do novo ministro da 
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Mapa), Antônio 
Andrade, do governador Beto 
Richa, além de secretários de 
estado, senadores, deputados 
estaduais e federais, prefeitos 
de dezenas de municípios, 
dirigentes da Frente Nacional 
Bioenergética, representantes 
de todas as associações e sin-
dicatos do setor de vários Es-
tados e demais lideranças.

EXPECTATIVA
Segundo o presidente da 

Associação de Produtores de 

Bioenergia do Estado do Para-
ná (Alcopar), o evento ocorre 
no momento em que há uma 
grande expectativa por parte 
dos empresários em relação ao 
posicionamento no governo 
federal no que refere à matriz 
energética. Ele lembra que o 
governo tem tomado medi-
das para apoiar o setor, mas a 
reivindicação é principalmen-
te por um marco regulatório. 
"Precisamos de uma direção 
clara sobre qual será a políti-
ca energética do País”, explica. 
Enquanto isto não acontece, 
o setor se mantém em dúvida 
quanto a realização de investi-
mentos em novas estruturas e 
ampliações.

CAMINHOS 
ALTERNATIVOS

Como parte da progra-
mação, a Alcopar estará for-
malizando no mesmo ato um 
convênio com o governo do 

Estado para implementar o 
projeto “Caminhos alternati-
vos do agronegócio paranaen-
se”, cujo objetivo é melhorar as 
condições de trafegabilidade 
das vias alternativas, para que 
o transporte de cana seja reti-
rado das rodovias.

O superintendente da en-
tidade, José Adriano da Silva 
Dias, informa que o investi-
mento previsto está orçado 
em R$ 296 milhões, abran-
gendo uma malha de 3.346 
quilômetros de estradas mu-
nicipais e estaduais no norte e 
noroeste. O montante inclui a 
construção de 71 trincheiras, 
72 rotatórias, 272 pontes, 108 
passagens simples, aquisição 
de duas balsas, obras em an-
damento e as já executadas. 
"O setor investe cerca de R$ 70 
milhões por ano só na conser-
vação das estradas por onde é 
feito o escoamento de cana", 
complementa Dias.

COLHEITA
A safra de cana, na reali-

dade, já começou no dia 22 
de fevereiro, quando entrou 
em operação a Destilaria Me-
lhoramentos Norte do Paraná, 
em Jussara, no noroeste do 
Estado. As previsões iniciais 
apontam para uma produção 
de 39,7 milhões de toneladas 
no Paraná e 590 milhões de 
toneladas no Centro Sul. Na 
unidade da usina anfitriã do 
evento, a Renuka Vale do Ivaí, 
o corte da cana também já co-
meçou no dia 20 de março. A 
expectativa da Renuka no Pa-
raná é esmagar 2,7 milhões de 
toneladas de cana e produzir 
239,3 mil toneladas de açú-
car, 57,5 milhões de litros de 
etanol e 20 mil toneladas de 
levedura.

Agrolink com informações de 
assessoria
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ALERTA: 

Fique atento aos perigos da internet para seus filhos
O conteúdo impróprio para 
crianças pode ser acessado 

muitas vezes via sites de busca

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com
* Com informações da Folha de 
São Paulo e Terra

A internet é um espaço 
de pesquisa, de brin-
cadeira, de contato 

ao qual crianças têm acesso 
cada vez com menos idade. 

“A navegação exige, no 
entanto, alguns cuidados. No 
espaço virtual, os principais 
perigos são roubo de dados 
e práticas como o grooming 
(quando uma pessoa usa in-
formações fornecidas em re-
des sociais ou em bate-papo, 
por exemplo, para convencer 
a outra a fazer alguma coisa 
fora da internet)”, informa 
Hereck  Santin, formado em 
Sistemas de Informação pela 
Unipar e diretor da Hnet 
Websites.

Veja aqui conselhos da 
Childhood e da SaferNet, 
uma instituições especializa-
das no assunto. 

Para crianças e adolescen-
tes

* Não divulgue dados 
pessoais.

* Cuidado ao falar com 
estranhos.

* Feche as páginas que 
não estão relacionadas ao 
assunto esperado para evitar 
constrangimento.

* Não aceite convites 
para encontrar alguém que 
conheceu na internet. Se de 
fato quiser conhecê-la, con-
verse primeiro com seus pais 
ou responsáveis para que o 
acompanhem.

* Se alguém não o deixou 
à vontade ou fez algo que o 
incomodou, diga para parar. 
Não tenha medo dizer não, 
mesmo que seja para uma 
pessoa conhecida.

* Incentive seus pais e 
responsáveis a acompanhá-
-lo no acesso à internet. Você 
pode, inclusive, ensinar mui-
to sobre a rede para eles.

* Sempre que ver alguma 
coisa errada, denuncie por 
meio do site www.denuncie.
org.br. A Internet não é "terra 
sem lei". Apesar da sensação 
de anonimato, quem praticar 
crime por meio dela pode ser 
identificado e punido. 

Com a ajuda das denún-
cias, mais de 100 mil páginas 
com conteúdo inapropriado 
já foram removidas pelos 
provedores desde 2006. 

Para os adultos
* Limite o tempo de utili-

zação da internet pelas crian-
ças e adolescentes.

* Saiba por quais sites eles 
navegam e que comunidades 
virtuais integram.

* Peça para ler o que eles 
divulgam em seus blogs, co-
munidades e salas de bate-
-papo.

* Instrua-os a não divul-
gar dados pessoais, como 
nome, endereço, telefone, fo-
tografias, escola e e-mail em 
locais públicos da internet.

Os programas ajudam, mas nunca podem substituir o acompanhamento dos 
pais. Diálogo e confiança ainda são as melhores tecnologias de segurança

Alex Fernandes França

* Mantenha o computador 
numa área comum da casa e 
com a tela visível.

* Coloque-se sempre à dis-
posição para ajudar caso eles 
se sintam em perigo, mesmo 
se não dominar a tecnologia.

* Opte por programas que 
filtram e bloqueiam sites. Pes-
quise para encontrar um que 
se ajuste às regras previamen-
te estabelecidas e acordadas 
com seus filhos.

* Os programas ajudam, 
mas nunca podem substituir 
o acompanhamento dos pais. 
Diálogo e confiança ainda são 
as melhores tecnologias de se-
gurança!

* Se surgirem dúvidas, ve-
rifique! Não ignore qualquer 
sensação de insegurança. Pre-
venir nunca é demais!

* Sempre que ver alguma 
coisa errada, denuncie por 
meio do site www.denuncie.
org.

PESQUISA
Uma pesquisa realizada 

pela Safernet Brasil, organi-
zação não-governamental 
que atua no enfrentamento 
aos crimes e violações aos di-
reitos humanos na Internet, 
mostrou que, ano passado 
foram registradas quase 28 
mil denúncias de pornografia 
infantil. As estatísticas assus-
tam. Mas é possível reverter 
esse índice, conhecendo as 
ameaças e adotando alguns 
cuidados. 

“Os principais perigos são 
acesso a conteúdo inadequa-
do para a idade como, por-
nografia adulta e violência”, 
informa Hereck Santin. Ele 
alerta para outra categoria 
de atividade ilícita: o cyber-
bullying. “Esse tipo de delito 
consiste em enviar mensagens 
com xingamentos, ofensas e 
humilhações, por meio de si-
tes de relacionamento, blog, 
fotolog, celular e e-mails e 
muitas vezes é praticado pelas 
próprias crianças”, completa. 
Se não for descoberto, o cy-
berbullying pode durar anos, 
causando sérios traumas à ví-
tima. 

O conteúdo impróprio 
para crianças pode ser aces-
sado via sites de busca. Erick 
Santin  explica que, apesar de 
serem muito funcionais, esses 
sites também abrigam con-
teúdo ilegal. “Isso acontece 
porque eles não possuem um 
filtro para distinguir o que é 
adequado e o que é inadequa-
do”. 

Crianças e adolescentes 
costumam ser freqüentado-
res assíduos de lan houses, os 
famosos espaços privados de 
acesso à Internet. Como em 
muitos estabelecimentos não 
é cobrada identificação ou ca-
dastro, é preciso estar alerta. 
Esses ambientes podem agru-
par, no mesmo espaço, pes-
soas de má índole e crianças.

Sites de relacionamen-
to são um dos passatempos 
preferidos de crianças e ado-

lescentes, mas também estão 
entre os mais acessados por 
criminosos. O diretor de pre-
venção da Safernet explica 
que os internautas, geralmen-
te, acessam a Internet no âm-
bito da sua intimidade como 
no quarto, na sala e até na 
cama. Diante disso, associam 
o espaço disponibilizado na 
rede com sua intimidade. “A 
Internet é um espaço público, 
uma ferramenta que intensifi-
ca as relações sociais. Muitas 
pessoas não conhecem a di-
mensão de publicidade que 
tem e divulgam informações 
extremamente pessoais”, ex-
plica Hereck  Santin. 

Outra categoria de crimes 
que costuma acontecer com 
crianças é o aliciamento on-
-line. “Para se aproximar das 
crianças, os cibercriminosos 
costumam dizer que também 
são crianças. Outros falam 
que são adultos e se compor-
tam de maneira amável para 
conquistar a amizade dos pe-
quenos”, conta Santin. 

Ele diz que depois de con-
seguir estabelecer um vínculo 
com as crianças, esses crimi-
nosos começam a pedir infor-
mações pessoais como fotos, 
telefone, endereço de casa e da 
escola. “Ou pedem ainda para 
marcar encontros ou para a 
criança tirar a roupa diante da 
webcam”, exemplifica Hereck.

Mesmo que os crimes con-
tra os direitos humanos na In-
ternet se multipliquem com a 
velocidade de um download, 
eles ainda podem ser evita-
dos. O primeiro conceito que 
deve ser compreendido é que 
proibir não é a solução.  He-
reck Santin  diz que o diálo-
go é a melhor saída. “Os pais 
devem manter uma relação de 
amizade com os filhos, assim 
conquistarão a confianças de-
les”.

Navegar na Internet com 
eles também é uma boa ma-
neira de protegê-los “Peça 
que ele o ensine a usar o com-
putador, tenha interesse sobre 
os assuntos que acessa. Se não 
souber mexer, não fique en-
vergonhado”, explica Erick. 

“Os principais perigos são acesso a conteúdo inadequado para a ida-
de como, pornografia adulta e violência”, informa o profissional em 
Sistema de Informação e Diretor da Hnet Websites, Hereck Santin.

José Antônio Costa

Quando estiverem navegan-
do na Internet, oriente-o a 
não divulgar dados pessoais 
em sites de relacionamento e 
peça que guarde segredo so-
bre as senhas de acesso e login 

que possui. 
Estipular com a criança 

um tempo para ela navegar 
também é uma boa manei-
ra de protegê-lo e não deixar 
que fique viciado. “Combine 

com ele um horário para ficar 
no computador. Se possível 
faça um contrato de maneira 
lúdica com ele com algumas 
regras que ambos devem se-
guir”, sugere Erick Santin.

Liberados recursos 
para Atalaia

Mais uma solicitação do depu-
tado estadual Evandro Ju-
nior foi atendida. Desta vez 

o Colégio Estadual Humberto de Cam-
pos no município de Atalaia irá receber 
por meio da Secretaria de Estado da 
Educação recursos no valor de 150 mil 
reais que serão destinados à troca de 
piso, reformas do refeitório e telhados 
das salas de aula. A última reforma fei-
ta no Colégio foi no ano de 2009 para 
cobertura da área administrativa da 
escola. “Protocolamos o pedido para a 

realização das obras necessárias para a 
melhora da infraestrutura do Colégio 
Humberto de Campos”, destacou o de-
putado. O parlamentar afirmou ainda 
que os recursos irão sanar esses proble-
mas e ampliar fortemente a qualidade 
do ensino, “estou muito satisfeito em 
poder colaborar com o município de 
Atalaia e juntamente trazer melhores 
condições de trabalho aos funcionários 
e um melhor atendimento aos alunos”.

Assessoria de Imprensa

rão chegar aos municípios uma 
semana antes do início da vaci-
nação. Somente o município de 
Curitiba receberá 474.500 doses 
da vacina. 
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IMÓVEIS
VENDE:

ALUGA:

MERIVA 2010/2010 COMPLETA AUTOMA-
TICA BRANCA 1.8
RODA DE LIGA  4 PORTAS 2º DONO 
R$:34.000.00
F:9937-0201

S-10 TORNADO CABINE DUPLA PRATA 
4X2 COMPLETA CAPOTA MARITIMA 
3º DONO TODA REVISADA EXTRIVE 
RABICHO R$: 60.000.00
F:9937-0201

CORSA SEDAN 1998/1999 COMPLE-
TO 1.6 16V BRANCO RODA DE LIGA 
R$:14.500.00
F:9937-0201

KOMBI 1991 VIDRAÇADA  BRANCA 
R$:10.000,.00
F:9937-0201

RANGER 2001/2001 4X4 COMPLETA 4 
PORTAS branca  CAPOTA MARITIMA R$: 
37.500.00
F: 9937-0201

F-250 PRata 2006/2007  4X4 COMPLETA 
CAPOTA MARITIMA
 TODA REVISADA FRENTE DA NOVA  
TRACA-SE MENOS VALOR R$: 77.000.00
F: 9937-0201

F-250 PRETA 6CC 2003/2003
CAPOTA MARITIMA 4 PNEUS NOVOS 
COMPLETA
R$: 60.000.00
F: 9937-0201

COROLLA 2007/2007 XEI COMPLETO 
AUTOMATICO RODA DE LIGA 2º DONO 
R$: 35.000.00
F:9937-0201

PALIO WEEKEND 2006/2007 VERMELHA 
4 PORTAS COMPLETA 1.8 HLX
1º DONO R$;27.000.00
F:9937-0201

Palio celebration economy 2009/2010 com-
pleto 1.0 prata 4 portas , manual 2º dono flex 
R$: 23.800.00
f: 9937-0201

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

ClassiNoroeste
O Classificado do Jornal Noroeste

APARTAMENTO RESIDENCIAL 
MARABÁ (JD. SÃO JOSÉ) - 2 
QUARTOS, SALA, COZINHA, 

LAVANDERIA, GARAGEM, SALÃO 
DE FESTAS, BWC - R$ 450,00 - 

9912-8045 - TRATAR COM SIRLEI
CASA MISTA R. MASCARENHAS DE 
MORAES, TERRENO COM  17,75 FRENTE 
x 34,50, PRÓX. Á CLINICA .R$ 270.000,00 
- 9972- 2438

 11 alqueires em cana, a 10 km de Nova Espe-
rança, R$45.000,00 o alqueire - 9972-2438

Chácara com 42.000m² frente para a rodovia, 
Júlio Zacarias à 1.000 m da cidade em pasto, 
com mangueira nova, 4 divisões. Energia 
trifásica, Aceita troca. 9972-2438

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

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

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

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

CHÁCARA COM 5.200 m² NO CONDO-
MÍNIO 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

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

TERRENO COM APROXIMADAMENTE 
345m2
ÓTIMA LOCALIZAÇÃO, COM CASA DE 
MADEIRA
AVENIDA ROCHA POMBO, 809
R$130.000.00
(44)98685200

RESIDENCIA COM 02 DORMITORIOS 
(SENDO 01 SUITE), SALA, COPA, COZI-
NHA AMPLA, LAVANDERIA COBERTA 
COM 01 BWC, GARAGEM COBERTA - 
ÓTIMA LOCALIZAÇÃO 
RUA CURITIBA,259
Preço: R$ 249.000.00
(44)98685200

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

APARTAMENTO 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)98685200

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

CHACARA DE LAZER RECANTO 
VERDE-A PARTIR DE R$79.900.00 A 
R$99.900.00 AREA DE 3.900M²
(44)98685200

 RESIDENCIA 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 GARAGEM, 
SALÃO DE FESTAS
RUA INÊS, 364 CONDOMÍNIO AMOREI-
RA
R$135.000.00
 (44)98685200

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

Casa R. Hassan Hachicho, 66 - Conj. Requião 
III
Casa forro madeira, aumentada, com 3 
quartos, sala, cozinha, área serviço. Valor 
60.000,00 - Fone 3252-8218

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

Casa Rua Marins Alves de Camargo, 721
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, 195
Com: 02 quartos + 01 suite, sala, cozinha, 
bwc, àrea de serviço, garagem. Edicula com 
Bwc, churrasqueira. Casa de madeira (fundos) 
com 02 quarto, sala, cozinha, bwc, àrea ded 
serviço.
Terreno com 600 m². Valor 450.000,00 - Fone 
9893-4114

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 cons-
truídos.
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, cozi-
nha, 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 para locação em Alto Paraná, 1 suite 
com closet, 2 quartos sala, Bwc, cozinha, 
edícula, Centro de Alto Paraná. 160m², Nova-
-laje.R$ 800,00. 9972-2438 

LOCAÇÃO CASA NOVA.R. PROFES-
SOR VITOR DO AMARAL, 92, COM 3 
QUARTOS, SENDO 01 SUÍTE, SALA, 
COZINHA, BWC COM ARMÁRIOS, ÁREA 
DE SERVIÇO, GARAGEM, EDÍCULA , 
DESPENSA, COM 110 M² DE CONSTR. 
R$650,00 - 9988-2677

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

CASA DE 02 DORMITÓRIOS, SALA, 
COZINHA, GARAGEM COBERTA, BWC 
SOCIAL,
RUA PIAUÍ S/N-FUNDOS
R$400,00 
(44)98685200

APARTAMENTO EDIFÍCIO MARABÁ,440-
-2º ANDAR, JARDIM SANTO ANTONIO
R$450,00 + CONDOMÍNIO  
(44)98685200

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

Casa Rua Osvaldo Barizon, 157 – Jardim 
São José. 
Casa nova Alvenaria -Lage  03 quartos, sendo 
01 suite, sala, cozinha,bwc, àrea de serviço, 
Despensa, churrasqueira, garagem. R$750,00 
- Fone 3252-8218

Casa Rua Primo Gazola, 118 – Requião III
Alvenaria com: 03 quartos, sala, cozinha, área 
de serviço, Bwc,garagem
R$ 350,00 – Fone 3252-8218

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

Apartamento sobreloja - Praça Melo Paleta 
em cima Farmácia Brasil. 
Com  02 quartos, sala, cozinha, bwc, àrea de 
serviço. Valor R$700,00 - Fone 3252-8218

Apartamento sobreloja - Praça Melo Paleta 
em cima Rosa de Ouro.
Com: 03 quartos, sendo 01 suite, sala, cozi-
nha, bwc, àrea de serviço. R$ 900,00 - Fone 
3252-8218

Apartamento sobreloja novo Av. São José, 
109 - em frente ao bombeiro.
Com 03 quartos, sendo 01 suite, sala, cozinha, 

Bwc, àrea de serviço, 01 vaga de garagem. 
R$700,00 - Fone 9893-4114.

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$800,00 – 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

Kitnet Av.14 de dezembro, 412 - Edifico 
Centro – nº 305
Com: 01 Quarto, sala/cozinha conjugada, 
bwc, àrea de serviço
(Não tem garagem) R$350,00 - Fone 3252-
8218

Casa Nova- Lage - Praça Tiradentes ,22 –Vila 
Pompéia, 02 quarto, sala, cozinha, bwc so-
cial, área de serviço, garagem,  Valor 480,00 
– Fone  3252-8218

Sala comercial , Avenida Brasil, 11 – com 
+/- 25 m², com 01 Bwc – Perto da Igreja 
Matriz-Valor R$450,00
Fone 3252-8218

Sala comercial, Avenida Brasil, 19 – com 
+/- 30m² -  com 01 Bwc – Perto da Igreja 
Matriz-Valor R$550,00- 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, 

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

Vaga para homens, acima de 18 anos com 
experiência, para MECANICO DE MANU-
TENÇÃO, TECNICO DE SEGURANÇA, 
ENCANADOR, CALDEIRO, OFICIAL DE 
SERVIÇOS GERAIS e OPERADOR DE 
GUINDASTES, para trabalhar em empresa 
de guindastes.

Vagas para homens, para SOLDADOR E 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO, para trabalhar 
na empresa PASSAFARO, com direito a Vale 
Transporte, Vale alimentação, Uniforme, 
Ginástica Laboral e Café da Manhã. Os inte-
ressados devem comparecer na Agência para 
preenchimento da ficha de inscrição.

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

Vagas para homens com disponibilidade para 
viagens, para MOTORISTA CATEGORIA E, 
MOTORISTA CATEGORIA C, OPERADOR 
DE ROLO, OPERADOR DE BOBCAT, para 
trabalhar em empresa de Maringá, com direito 
a Hora extra, Alojamento, Alimentação, Uni-
forme, Seguro de vida, Vale-transporte. 

Vaga para homens, para MONTADOR, 
SOLDADOR MIG e AUXILIAR DE PRO-
DUÇÃO, com experiência, para trabalhar em 
fabrica de implementos.

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 
- Vaga para homens, de 20 a 30 anos, para 
trabalhar em fábrica de alimentos.

AUXILIAR DE RH - Vaga para ambos os 
sexos, com experiência, para trabalhar em 
fábrica de implementos.

TECNICO DE INFORMÁTICA - Vaga para 
homens, com experiência, para trabalhar em 
Cruzeiro do Sul.

MOTORISTA ENTREGADOR - Vaga para 
homens com carteira A, para trabalhar entre-
gando lanches.

RECEPCIONISTA SECRETÁRIA - Vaga 
para mulheres acima de 18 anos, com expe-
riência e conhecimento de informática, para 
trabalhar em empresa de refrigeração.

OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS - Vaga 
para homens, de 18 a 25 anos, para trabalhar 
em obra auxiliando na parte elétrica e civil.

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

AÇOGUEIRO - Vaga para ambos os sexos, 
com experiência, para trabalhar em super-
mercado.

AUXILIAR DE CORTE - Vaga para ambos 
os sexos, com experiência em corte, para 
trabalhar em fábrica de confecção.

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

ENCARREGADO DE EXPEDIÇÃO - Vaga 
para ambos os sexos, com conhecimento de 
informática, preferencialmente com experiên-
cia, para trabalhar em fábrica de confecção.

INSTALADOR - Vaga para homens, com 
conhecimento de informática, 2° grau com-
pleto e habilitação categoria A, para instalar 
antenas.

VENDEDOR NO COMERCIO - Vaga para 
mulheres, com experiência, para trabalhar em 
loja de roupas.

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

MOTORISTA CATEGORIA C - Vaga para 
homens, com experiência e habilitação C, 
para transportar resíduos em farinheira.
AUXILIAR DE COZINHA Vaga 
para mulheres, acima de 30 anos, para traba-
lhar de sextas, sábados e domingos à noite em 
lanchonete.

ATENDENTE DE BALCÃO - Vaga para 
mulheres, acima de 20 anos com experiência, 
para trabalhar em padaria.

PLANTONISTA - Vaga para homens, acima 
de 35 anos, para trabalhar no turno da noite 
em funerária.

OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS - Vaga 

para homens, acima de 18 anos, para trabalhar 
como serviços gerais em uma farinheira.

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

CHAPEIRO - Vaga para ambos os sexos, 
para trabalhar fazendo lanches em pizzaria.

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

OPERADOR DE TORNO - Vaga para ambos 
os sexos, acima de 18 anos, com experiência 
comprovada em operação de torno CNC.

Vaga para homens, para PINTOR DE AUTO-
MÓVEIS e FUNILEIRO com experiência 
para trabalhar em uma oficina de funilaria e 
pintura de veículos.

AUXILIAR DE LAVANDERIA - Vaga para 
homens, acima de 18 anos, casados, para 
trabalhar em fábrica de confecções.

MARCENEIRO - Vaga para homens, acima 
de 25 anos, com experiência, para trabalhar 
em fábrica de móveis.

TRABALHADOR RURAL - Vaga para 
família, para trabalhar com serviços gerais em 
propriedade rural.

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

OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS - Vaga 
para ambos os sexos, para trabalhar no Frango 
Canção de Paranavaí.  Interessados compare-
cer dia 09/04 às 14h30 na Ag. do Trabalhador.

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO - 
Vaga para ambos os sexos para trabalhar em 
Abatedouro de Aves de Maringá. Interessados 
comparecer dia 10/04 às 14h30 na Ag. do 
Trabalhador.

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 
- Vaga para ambos os sexos, para trabalhar 
no Frango Canção de Maringá.  Interessados 
comparecer dia 10/04 às 15h00 na Ag. do 
Trabalhador.

• Lembramos que as vagas ofertadas 
poderão ser preenchidas a qualquer 
momento

VEÍCULOS

próximo ao Fórum, com +/- 30 m² com 01 
bwc. Valor 300,00 - Fone 3252-8218

Salão Comercial – Avenida Brasil, 537 (anti-
go 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

AGÊNCIA DO TRABALHADOR
NOVA ESPERANÇA-PR

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

Nova Esperança:

Na manhã de quarta-
-feira, 03 de abril, 
o prefeito Gerson 

Zanusso e a diretora de in-
dústria e comércio Ednéia 
Fávaro Prandi estiveram em 
Curitiba, enfrente ao Palácio 
Iguaçú,recebendo das mãos 
do deputado estadual Evan-
dro Junior, 01 veículo OKM, 
para a Agência do Trabalha-
dor do município.

Naquela mesma manhã, 
37 novos veículos haviam 
sido entregues para a rede 
de Agências  do Trabalha-
dor  dos municípios. Segun-
do Evandro, “a entrega destes 
irá melhorar as condições de 
trabalho dos municípios e 
consequentemente qualificar 
a prestação de serviço ao ci-
dadão.

Para o prefeito Gerson 
Zanusso “este veículo che-
gou em boa hora, justamente 
quando estamos otimizando 
a prestação de serviços aos 
nossos munícipes”.

Administração comemora conquista de mais um veículo 0Km
Osvaldo Vidual
vidualevidual@hotmail.com
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MERIVA 2010/2010 COMPLETA AUTOMA-
TICA BRANCA 1.8
RODA DE LIGA  4 PORTAS 2º DONO 
R$:34.000.00
F:9937-0201

S-10 TORNADO CABINE DUPLA PRATA 
4X2 COMPLETA CAPOTA MARITIMA 
3º DONO TODA REVISADA EXTRIVE 
RABICHO R$: 60.000.00
F:9937-0201

CORSA SEDAN 1998/1999 COMPLE-
TO 1.6 16V BRANCO RODA DE LIGA 
R$:14.500.00
F:9937-0201

para homens, acima de 18 anos, para trabalhar 
como serviços gerais em uma farinheira.

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

CHAPEIRO - Vaga para ambos os sexos, 
para trabalhar fazendo lanches em pizzaria.

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

OPERADOR DE TORNO - Vaga para ambos 
os sexos, acima de 18 anos, com experiência 
comprovada em operação de torno CNC.

Vaga para homens, para PINTOR DE AUTO-
MÓVEIS e FUNILEIRO com experiência 
para trabalhar em uma oficina de funilaria e 
pintura de veículos.

AUXILIAR DE LAVANDERIA - Vaga para 
homens, acima de 18 anos, casados, para 
trabalhar em fábrica de confecções.

MARCENEIRO - Vaga para homens, acima 
de 25 anos, com experiência, para trabalhar 
em fábrica de móveis.

TRABALHADOR RURAL - Vaga para 
família, para trabalhar com serviços gerais em 
propriedade rural.

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

OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS - Vaga 
para ambos os sexos, para trabalhar no Frango 
Canção de Paranavaí.  Interessados compare-
cer dia 09/04 às 14h30 na Ag. do Trabalhador.

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO - 
Vaga para ambos os sexos para trabalhar em 
Abatedouro de Aves de Maringá. Interessados 
comparecer dia 10/04 às 14h30 na Ag. do 
Trabalhador.

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 
- Vaga para ambos os sexos, para trabalhar 
no Frango Canção de Maringá.  Interessados 
comparecer dia 10/04 às 15h00 na Ag. do 
Trabalhador.

• Lembramos que as vagas ofertadas 
poderão ser preenchidas a qualquer 
momento

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

DENGUE:
O novo informe da situação 

da dengue divulgado na segunda-
-feira, 1 de abril, pela Secretaria da 
Saúde do Paraná mostra que desde 
agosto de 2012 até agora já foram 
confirmados 17.175 casos de den-
gue no Estado. Destes, 16.086 fo-
ram registrados em 2013. Cerca de 
80% dos casos estão concentrados 
nos 52 municípios que enfrentam 
situação de epidemia da doen-
ça neste ano. Os municípios com 
maior número de casos notifica-
dos são Paranavaí (8.943), Campo 
Mourão (3.858) e Londrina (3.115). 
Os municípios com maior número 
de casos confirmados são Parana-
vaí (5.487), Peabiru (1.759) e Cam-
po Mourão (905). 

NOVA ESPERANÇA
Na semana passada em entre-

vista concecida ao jornalista Os-
valdo Vidual Filho para o Jornal 
Noroeste, o secretário municipal 
da saúde, Éder Martins Sanches, 
informou que Nova Esperança está 
com aproximadamente 230 casos 
notificados, que são os pacientes 
consultados e suspeitos de terem 
contraído a doença, mas que ainda 
não são casos confirmados labora-
torialmente. Existe 35 casos confir-
mados registrados no município.    

IMÓVEIS MAL CONSERVA-
DOS E A LEI COMPLEMENTAR 
2.056

Devido os números da den-
gue em Nova Esperança, voltou a 
ser pauta de discussões na sessão 
da Câmara de segunda-feira, 1 de 
abril, os terrenos abandonados. Em 
2011 a Câmara de Vereadores apro-
vou e o executivo sancionou em 16 
de março daquele ano, a Lei 2.056. 
A referida Lei regulamenta e auto-
riza a realização de serviços de ro-
çada e limpeza pela Administração 
Pública em imóveis urbanos.

O QUE DIZ A LEI...
No artigo 1° a Lei deixa claro 

que os proprietários e possuidores 
a qualquer título de imóveis urba-
nos, edificados ou não, lindeiros a 
vias ou logradouros públicos, bene-
ficiados ou não com meio fio e/ ou 
pavimentação asfáltica são obriga-
dos a manté-los limpos, capinados 
e drenados, respondendo em qual-
quer situação, por sua utilização 
como depósito de lixo, detritos ou 
resíduos de qualquer natureza. 

... A REALIDADE É OUTRA
O fato é que muitos imóveis 

(lotes urbanos – terrenos baldios) 
estão abandonados por seus donos. 
Alguns ainda insistem no péssimo 
hábito de colocar fogo para elimi-
nar mais rápido o mato, além de 
crime ambiental, é uma falta de 
consideração tremenda com os 
vizinhos. Num primeiro momen-
to todos respiram o ar poluído da 
fumaça, já num segundo momento 
ocupa o trabalho dos bombeiros 
comunitários que são chamados 
para controlar os incêndios provo-
cados por “desocupados”, e por úl-
timo as donas de casa reclamam da 
sujeira causada pela fuligem. É cer-
to que a falta de roçadas periódicas 
favorece o rápido crescimento do 
mato e muita vezes o acúmulo de 
lixo, contribui para o eventual apa-
recimento de larvas do mosquito 
da dengue. É fácil ver terrenos com 
o mato muito alto nos Jardins Santo 
Antonio e São José.

ROTARY
Muito interessante a iniciati-

va do Rotary de Nova Esperança 
através do movimento popular pela 
vida. A campanha: “Basta de mor-
tes. Duplicação já!”, como o próprio 
nome diz cobra a duplicação do 
trecho Mandaguaçu x Paranavaí da 
BR 376 – Rodovia do Café. Nas re-
des socias milhares de pessoas tem 
compartilhado e aderido a campa-
nha, ajudando assim a divulgar a 
ideia. Parabéns a toda diretoria do 
Rotary pela atitude em prol da vida.

CANA-DE-AÇÚCAR
O Paraná sedia hoje a abertura 

da safra nacional 2013/14 da cadeia 
de cana-de-açúcar. Com a presença 
de autoridades dos governos fede-
ral e estadual, lideranças e empre-
sários do setor, o evento acontece 
na unidade do Grupo Renuka Vale 
do Ivaí, em São Pedro do Ivaí, no 
Norte do Estado. Pela manhã, está 
prevista uma reunião com prefeitos 
e, às 14 horas, no interior da usina, 
a solenidade que, além de marcar 

o início da safra, vai formalizar a 
implementação do Programa “Ca-
minhos alternativos do agronegó-
cio paranaense”. Até o momento 
estão confirmados a ministra da 
Casa Civil da Presidência da Re-
pública, Gleisi Hoffmann, o novo 
ministro da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Mapa), Antônio 
Andrade, o governador Beto Ri-
cha, deputados estaduais e federais, 
prefeitos de dezenas de municípios, 
dirigentes da Frente Nacional Bioe-
nergética, representantes de todas 
as associações e sindicatos do setor 
de vários Estados e demais lideran-
ças. O evento ocorre no momento 
em que há uma grande expectativa 
por parte dos empresários em rela-
ção ao posicionamento no governo 
federal no que refere à matriz ener-
gética. 

GERSON ZANUSSO
O prefeito de Nova Esperança, 

Gerson Zanusso (PSD) confirmou 
presença no evento, já que atual-
mente diversas áreas rurais do mu-
nicípio são ocupadas para o cultivo 
da cana-de-açúcar. A cidade será 
incluída no Programa.

CANA FORA DAS RODO-
VIAS

O projeto visa melhorar as con-
dições de trafegabilidade das vias 
alternativas, para que o transporte 
de cana seja retirado das rodovias. 
O investimento previsto está orça-
do em R$ 296 milhões, abrangendo 
uma malha de 3.346 quilômetros 
de estradas municipais e estaduais 
no Norte e Noroeste. O “Caminhos 
Alternativos” prevê a construção 
de 71 trincheiras, 72 rotatórias, 
272 pontes, 108 passagens simples, 
aquisição de duas balsas, obras em 
andamento e as já executadas.

BELA VISTA X IVAITINGA
Para os produtores rurais de 

Nova Esperança essa é uma boa 
notícia pois contemplará as estra-
das rurais facilitando o escoamento 
da produção não apenas da cana 
mas de outras culturas. A expecta-
tiva fica por conta da estrada que 
liga o bairro Bela Vista ao distrito 
de Ivaitinga. A região é formada de 
inúmeras pequenas propriedades, 
composta de agricultores familia-
res e que residem na zona rural, 
sem contar a população do distrito 
de Ivaitinga, passando pela comu-
nidade da Santa Terezinha e dos 
produtores de casulo, soja, milho, 
leite e gado que utilizam a Estrada 
para o escoamento de suas safras e 
transporte do rebanho. Essa é uma 
reivindicação já conhecida e sem-
pre lembrada pelo pioneiro José 
Zacharias, proprietário de terras no 
local.

PEC DAS DOMÉSTICAS
Muito polêmica, a PEC (Pro-

posta de Emenda Constitucional) 
das Domésticas já aponta para 
embates na Justiça do Trabalho. 
De acordo com o presidente da 
comissão nacional de estudos 
constitucionais da OAB (Ordem 
dos Advogados do Brasil), Valmir 
Pontes Filho as novas regras para 
empregados domésticos podem va-
ler apenas para contratos futuros. 
Isso porque a validade das normas 
para os contratos firmados antes da 
promulgação da PEC (Proposta de 
Emenda Constitucional) poderá 
ser questionada na Justiça. Pontes 
diz que, em geral, as leis passam a 
valer apenas a partir do momento 
em que são criadas e não podem 
reger as relações jurídicas estabele-
cidas antes de sua existência - caso 
dos contratos trabalhistas anterio-
res à PEC. O advogado destaca que 
a pessoa não pode, por exemplo, 
cobrar possíveis direitos não reco-
nhecidos no passado após a criação 
das novas regras.

Segundo ele, não pode haver 
a retroatividade do pagamento. A 
validade da PEC para contratos 
anteriores à sua promulgação, no 
entanto, poderá ser contestada no 
STF (Supremo Tribunal Federal) 
para que seja decidida a questão. 
Com a entrada em vigor da PEC 
muita gente já está dispensando o 
trabalho das domésticas com medo 
do rigor da Lei. Confira mais sobre 
o assunto nesta edição no Espaço 
Jurídico assinado essa semana pelo 
dr. Wilson de Jesus Guarnieri Jr. e 
também na Coluna Pingos & Res-
pingos onde o colunista dr. Juarez 
de Oliveira aborda de maneira prá-
tica alguns pontos da PEC.  

“Pela bênção que os retos suscitam, a cidade se exalta, 
mas pela boca dos perversos é derribada”. Prov. 11:11.

[O
pi

ni
ão

]

José Antônio Costa
NOVA ESPERANÇA

Meio ambiente gera debates 
na Câmara Municipal

Ao longo da última déca-
da surgiram discussões 
na mídia sobre emissão 

de gases, aquecimento global, 
escassez de recursos, probabi-
lidade de falta d’água nos pró-
ximos anos, desmatamento e 
queimadas, muitas empresas 
abraçaram a causa do meio am-
biente para batalhar pela preser-
vação da natureza, reposição dos 
produtos utilizados, campanhas 
a favor da conscientização da 
população em relação ao tema e 
diversas outras atividades.

Na última terça-feira, 02, nas 
dependências da Câmara Muni-
cipal de Nova Esperança, acon-
teceu uma importante discussão 
sobre este tema:  meio ambien-
te. Uma série de reuniões está 
ocorrendo consecutivamente 
sobre variados assuntos de in-
teresse público e suas delibe-
rações serão encaminhadas a 
conferência geral, denominada 
Conferência Nacional das Ci-
dades, que acontecerá na quin-
ta feira próxima, dia 11 de abril 
na Associação dos Servidores 
Municipais (Asserne).  Jean 
Flávio Zanchetti, coordenador 
das reuniões  esclareceu que o 
propósito das discussões é  o de 
informar e esclarecer a popula-
ção sobre as reais necessidades 
do Município, salientando ain-

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

O Secretário do Meio Ambiente Dorival Boreggio participou das discussões 
sugerindo ações concretas e viáveis de adequações  ecologicamente corretas

“O Instituto Ambiental do 
Paraná, está cuidando para 
que a lei que zela pelo meio 

ambiente seja cumprida”, afir-
mou o coordenador do evento 
e Secretário da Indústria e Co-
mércio Jean Flávio Zanchetti.

A questão do aterro sanitá-
rio foi levantada, o sistema 
de compostagem segundo 
o Diretor de Meio Ambiente 
Glauber Dacome, “é o que 
mais coopera com o meio 
ambiente, o lixo orgânico 
deve ser depositado em 

aterros sanitários, seguindo 
todas as normas de sanea-

mento básico e tratamento de 
lixo”, enfatizou.

da a “importância de cuidar do 
meio ambiente, o qual não refle-
te somente na população, mas 
também nas empresas, visto que 
atualmente o IAP, está cuidando 
para que a lei que zela pelo meio 
ambiente seja cumprida”, afir-
mou Zanchetti.

Licença Ambiental
Todas as empresas mesmo 

que não trabalhem com produ-
tos que atinjam diretamente o 
meio ambiente, tem que ter li-
cença ambiental para funciona-
mento. Um dos temas abordados 
foi o corte das árvores. Pelo di-
retor do meio ambiente, Glauber 
Dacome, foi dito que o corte so-
mente é autorizado, após estudo 
e elaboração de laudo, o qual 
comprove o comprometimento 
da árvore, tudo conforme deter-
mina a lei. A poda atualmente 
está sendo feita em parceria com 
a Copel. A pintura do tronco da 
árvore foi outro tema abordado, 
visto que aos olhos da população 
elas ficariam mais bonitas, mas 
segundo o Secretário do Meio 
Ambiente Dorival Boreggio esse 
procedimento é proibido por lei. 
A questão do aterro sanitário foi 
levantada, o sistema de compos-
tagem segundo o Glauber, é o 
que mais coopera com o meio 
ambiente, o lixo orgânico deve 
ser depositado em aterros sani-
tários, seguindo todas as normas 
de saneamento básico e trata-
mento de lixo. Outra maneira 
de tratar o lixo seria utilizá-lo 
como matéria prima para gerar 
energia, pois em seu processo 
de decomposição é gerado o gás 

metano. Pelo  Secretário do Meio 
Ambiente  Dorival Boreggio, foi 
mencionado que a uma empresa 
visando instalar no Paraná uma 
usina que tem por objetivo pro-
duzir energia biogás. 

Aproveitamento do lixo das 
construções civis; projetos que 
incentivem o cuidado com o 
meio ambiente; poda continua 
de árvores que fiquem próximas 
de postes de luz; aumento da 
frota de veículos para auxiliar 
na coleta do lixo; manutenção 
e reestruturação das praças fo-
ram outros temas abordados. A 
questão das árvores serem vistas 
como um empecilho foi outro 
tema discutido. Segundo o se-
cretário do meio ambiente “ulti-
mamente os projetos estão sendo 
elaborados de uma forma que as 
árvores fiquem nos portões, vi-
sando assim o corte, sendo que 
tais projetos deveriam ser fiscali-
zados antes de serem liberados”. 
Pela arquiteta Mônica Yamamo-
to, foi esclarecido que os projetos 
antes de serem elaborados tem 
que apresentar onde ficam as bo-
cas de lobo e as árvores, para que 
o projeto seja adaptado a eles. 

Loteamentos
Os projetos de loteamento 

por exemplo, tem que ter o espa-
ço com arborização. Uma medi-
da de esclarecer isso a população 
segundo um membro presente 
seria a elaboração de folders ex-
plicando sobre o espaço da arbo-
rização, bem como sobre a lei de 
proteção ao meio ambiente. O 
projeto adote uma árvore tam-
bém foi mencionado, “o intuito 

é fazer com que sejam plantadas 
árvores, em frente a lojas e ca-
sas, e em sua grade de proteção 
seja colocada propaganda da 
empresa que “adotou a árvore”. 
A criação de um espaço com o 
propósito de instruir jovens a 
aprenderem um oficio utilizan-
do materiais recicláveis foi outro 
tem apresentado. Pelo secretário 
Boreggio foi dito que sem a aju-
da de empresas não será possível 
atender, pois a Prefeitura atual-
mente não possuí condições fi-
nanceiras. Dando continuidade, 
foi mencionado o cuidado que a 
população precisa ter com o bem 
público, se conscientizando que 
é dever de todos cuidar dos es-
paços públicos.

Fotos: Alex Fernandes França

O papel da família na prevenção 
e no consumo precoce de álcool   

Artigo:

Diálogo aberto e colocação de 
limites ajudam a proteger crianças e 
jovens do abuso de bebidas alcoólicas

A família é um grupo social com 
uma organização complexa e que 
possui um papel fundamental na 
constituição dos indivíduos. Além 
de estar intimamente relacionada 
ao amadurecimento e desenvolvi-
mento biopsicossocial, ela é respon-
sável pelo processo de socialização 
primária, ou seja, quando a criança 
se adapta e se apropria das exigên-
cias do convívio em sociedade. 

O contexto familiar é marcado 
por diversos períodos e eventos que 
afetam direta ou indiretamente to-
dos os seus membros. Um exemplo 
é o período que corresponde à ado-
lescência (12 a 18 anos), considera-
da uma fase de intensas transfor-
mações relacionais, especialmente 
entre pais e filhos. É uma etapa da 
vida na qual um indivíduo adquire 
habilidades e atributos necessários 

para se tornar adulto. Marcada pela 
busca de identidade, escolha de pa-
péis, essa fase contempla também o 
desenvolvimento neurocognitivo - 
amadurecimento biológico que pos-
sui importante papel na tomada de 
decisões, no bem-estar emocional 
e no comportamento. Os jovens se 
veem repletos tanto de oportunida-
des quanto de vulnerabilidades asso-
ciadas aos comportamentos de risco 
como, por exemplo, o início do uso 
de bebidas alcoólicas.

Família: influência positiva ou 
negativa?

Evidências científicas apontam 
que determinadas características ou 
situações podem aumentar ou dimi-
nuir a probabilidade de surgimento 
e/ou agravamento de problemas 
com o álcool, conhecidas como "fa-
tores de risco e proteção". Dentre os 
fatores de risco se destacam: genéti-
ca, transtornos psiquiátricos - trans-

tornos de conduta - falta de monito-
ramento dos pais e disponibilidade 
do álcool. Já entre os fatores proteto-
res, destacam-se: controle da impul-
sividade, supervisão dos pais, bom 
desempenho acadêmico e política 
sobre drogas. Vale ressaltar que os 
fatores de risco não são necessaria-
mente iguais a todos os indivíduos e 
podem variar conforme a personali-
dade, a fase do desenvolvimento e o 
ambiente em que estão inseridos.

Diante deste cenário, pais e fa-
miliares desempenham um papel 
importante na prevenção do uso de 
álcool pelos jovens. As primeiras 
interações da criança ocorrem com 
seus familiares e podem ser positi-
vas ou negativas. Por essa razão, os 
fatores que afetam o desenvolvimen-
to na família são provavelmente os 
mais cruciais, podendo exercer tan-
to um caráter protetor como de risco 
para o uso e abuso do álcool. 

Observamos em pesquisas cien-
tíficas que as crianças estão mais 
propensas a desenvolver problemas 
com álcool quando há falta de en-
volvimento afetivo; ambiente fami-
liar vulnerável; pais com histórico de 
abuso de drogas, transtornos men-
tais e comportamentos criminais; 
falta de autoridade e uso de álcool 
na família. Quando se trata especial-

mente do abuso de álcool pelos pais 
ou cuidadores, essas experiências 
podem comprometer o vínculo fa-
miliar e ameaçar os sentimentos de 
segurança que as crianças precisam 
para um desenvolvimento saudável. 

Por outro lado, as famílias po-
dem atuar de maneira protetora, 
principalmente quando existem for-
tes vínculos familiares, envolvimen-
to dos pais na vida da criança, apoio 
da família ao processo de aquisição 
da autonomia pelo adolescente; su-
porte familiar acerca dos aspectos 
financeiros, emocionais, cognitivos 
e sociais; envolvimento afetivo; há-
bitos saudáveis; comunicação clara 
e sincera; discernimento quanto aos 
papéis de pais e filhos; limites claros 
e consistentes na aplicação de disci-
plina e monitoramento dos diversos 
processos de crescimento e desen-
volvimento. 

Em suma, destaca-se a impor-
tância da família como o primeiro 
e relevante agente para a formação 
de valores que protegem o jovem 
do consumo precoce e excessivo de 
álcool. O diálogo aberto e a coloca-
ção de limites constituem uma im-
portante ferramenta na proteção do 
indivíduo. 
Fonte:ABEAD(Associação Brasileira de 

Estudos do Álcool e outras Drogas)
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Polícia Militar realiza operações 
em Nova Esperança e região

A Policia Militar de Nova 
Esperança vem realizando 
desde o dia 16 de março, ope-
rações de Blitz em diversos 
pontos da cidade, onde são 
vistoriados veículos, motoci-
cletas, que estejam com pen-
dências administrativas ou 
que seus condutores estejam 
com documentação irregu-
lar.

Nas operações, a PM está 
utilizando também um apa-
relho de bafômetro e vem 
submetendo condutores ao 
exame para verificar se o 

condutor abordado ingeriu 
bebida alcoólica antes de diri-
gir e em um dos exames um 
rapaz recebeu voz de prisão, 
após o seu resultado acusar 
0,47 mg/L, constatando assim 
a embriagues ao volante, sen-
do este  encaminhado a 25ª 
Delegacia de Polícia  de Nova 
Esperança, para medidas le-
gais cabíveis.

Na quinta-feira (21) a PM 
em conjunto com o Conselho 
Tutelar de Nova Esperança, 
realizou também uma opera-
ção nas imediações da concha 

acústica, região em que vem 
reunindo um número expres-
sivo de pessoas e segundo 
denúncias, naquele local vem 
ocorrendo consumo de bebi-
das alcoólicas, drogas e alicia-
mento de menores e com a fis-
calização foram apreendidas 
04 motocicletas e 01 veiculo 
que estavam com pendências 
e também foi localizado em 
um terreno baldio, 03 trou-
xas de maconha que foram 
abandonadas no momento da 
abordagem. 

“Com a chegada de no-

vos policiais, na sede da 3ª 
Companhia, conseguimos 
aumentar o efetivo local, pos-
sibilitando assim mais ope-
rações e mais fiscalizações 
por parte da Polícia Militar”, 
comentou o Capitão Clever-
son Vidal Veiga, comandante 
da 3ª Companhia, que infor-
mou ainda que  contará com 
uma equipe de reforço para a 
realização de patrulhamentos 
na área da 3ª Companhia em 
datas e horários pré-determi-
nados. 

Fonte Polícia Militar

Tentativa de homicídio 
e prisão em flagrante 

em Paranacity

No dia 01 de abril, noi-
te, o plantão da Polí-
cia Militar foi comu-

nicado mais uma vez que um 
indivíduo estaria efetuando 
disparo de arma de fogo na Av. 
Paulista, em frente o Bar Real, 
na Vila Progresso, em Parana-
city. Com apoio da equipe de 
serviço de Nova Esperança, 
a viatura local deslocou até o 
endereço citado onde abordou 
um indivíduo, que na ocasião 
tentou se esconder em uma 
residência sendo contido em 
seguida. Na abordagem foi en-
contrado um revolver calibre 
22, marca Rossi, inoxidável, 
capacidade 07 tiros, cano de 03 
polegadas, nº série: A918953, 
com 04 cartuchos deflagrados 
e 02 intactos do mesmo calibre.      

O indivíduo foi identifi-
cado como A. H. S., 20 anos,  
morador na Vila Progresso, em 
Paranacity. Durante  o atendi-
mento desta ocorrência os po-
liciais foram informados pelo 

plantão do hospital municipal de 
Paranacity que um jovem acaba-
ra de dar entrada naquela unida-
de apresentando um ferimento 
no ombro direito, provocado por 
disparo de arma de fogo. Os po-
liciais deslocaram ao hospital e 
identificou a vítima como sendo 
Luis H. S. 18 anos, desemprega-
do o qual relatou que o autor do 
disparo seria a pessoa de A. H. S..  

Segundo denúncia anônima, 
a pessoa de A. H. S. tem envol-
vimento com a pessoa de J. G. 
da S., suspeito de ter cometido 
o último homicídio em Parana-
city, e que ainda há um terceiro 
envolvido de nome Fernando 
que constantemente anda por-
tando arma de fogo. A denun-
ciante informou ainda que os 
três indivíduos usam uma casa 
de madeira como esconderijo. 
As ocorrências foram registradas 
nos  Boletins nº s 2013/319093 e 
2013/318700.  

Fonte Polícia Militar

Entrevistada: Jessica Krieger

Viagem Milão

Bruna: Para onde você 
viajou?

Jessica: Fui para Milão, 
norte da Itália.

Bruna: Fale um pouco so-
bre sua viagem e locais que 
visitou.

Jessica: Já fui para Milão 
duas vezes e em cada uma 
dessas viagens descobri um 
cantinho diferente para ex-
plorar. Tenho certeza que na 
próxima vez, ainda vou co-
nhecer outras coisas. É uma 
caixinha de surpresas!!! Para 
quem gosta de futebol, visi-
tar o San Siro é obrigatório: 
lá tem um museu lindo, com 
fotos de craques e momentos 
históricos do Milan e da In-
ternazionale. 

Para quem gosta de his-
tória, visite o Castello Sfor-
zesco, que tem um jardim 
lindo e museus que valem a 
pena conferir.  Para apreciar 
a moda e o design italiano, vá 
ao “Quadrilatero della moda”, 
com suas ruas lindas para 
passear e ver as vitrines das 
principais marcas italianas e 
europeias.

Para balada, indico com 
certeza o Navigli que é um 
bairro mais antigo, com 
construções dos séculos XV 
a XVIII e que abrigam lojas 

alternativas de camisetas e 
vinis e muitos bares prontos 
para o “happy hour”. Isso sem 
falar na Duomo de Milão que 
é uma das igrejas mais lindas 
do mundo.

Bruna: Jessica, você con-
segue dizer algo que você 
mais gostou?

Jessica: Para quem gos-
ta de moda, não existe lugar 
melhor. Talvez Paris, mas o 
excesso de turistas atrapalha 
muito quem quer apenas ob-
servar conceitos e tendências. 
Em Milão, não. No centro, 
existe o “Quadrilatero della 
moda”: quatro ruas estreitas, 
mas muito charmosas que 
lembram “vilas” e  são per-
meadas de lojas (e também 
sede de grifes) como Valen-
tino, Gucci, Versace, Prada, 
Armani, entre outras marcas 
italianas e de todos os cantos. 
Até uma Osklen encontrei 
por lá. Com certeza foi o que 
mais gostei além da Duomo 
que é divina. 

Bruna: Teria dicas de lu-
gares para compras?

Jessica: Tem a Coin, que é 
uma multimarca enorme que 
existe por lá, e a Kiko Mila-
no, com maquiagens a preços 
acessíveis e muitas novidades. 

Duomo de Milão

“Quadrilatero della moda”

San SiroVale a pena uma visita tam-
bém à Corso Buenos Aires e 
na Galleria Vittorio Emanuel-
le II – essa bem ao lado da 
Piazza Duomo.

Bruna: Você aconselha 
esta viagem para pais com 
crianças?

Jessica: Fui com meu ma-
rido. Aconselho a viagem 
apenas para casais ou grupo 
de adultos mesmo. Acredito 
que o fato de caminhar bas-
tante para explorar bem os 
cantinhos da cidade pode não 
ser adequado para crianças. 

***Agradecemos a entre-
vista Jessica. Caso você que-
ria nos contar sua viagem 
entre em contato conosco 
pelo email engbruna@gmail.
com.***

Hauney Malacrida
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Justiça do Trabalho de Nova Esperança

no Fórum, a partir das 13h

PRES. E 

*MEDIANTE 

CADASTRO 

PRÉVIO

ELETRÔNICO

IMÓVEL INDUSTRIAL EM COLORADO/PR
01) Imóvel indl. 2.111m² a.t., c/ galpão e edificações 445m². (R$ 380.000,00) .............R$ 190.000,00

IMÓVEIS URBANOS EM NOVA ESPERANÇA/PR
02) Terreno 875m² (parte ideal), Av. Felipe Camarão. (R$ 150.000,00) ..........................R$   75.000,00
03) Terreno 875m² (parte ideal), Av. Felipe Camarão. (R$ 150.000,00) ..........................R$   75.000,00

IMÓVEL RURAL EM ATALAIA/PR
04) Chácara 1,51ha (parte ideal), Estrada sentido Nova Esperança, 

confront. Ribeirão Caxangá. (R$ 16.800,00)...........................................................R$     8.400,00

Jurídico:

Es
pa

ço

As novas regras para os 
trabalhadores domésticos

Wilson de Jesus Guarnieri Jr.
OAB/PR 48.764Entrou em vigor na quar-

ta-feira (03/04/2013) as 
novas regras para os em-

pregados domésticos previstas 
na Emenda Constitucional nº 
72/2013, publicadas no Diário 
Oficial da União na edição da 
mesma data. O texto estende os 
direitos gozados por todos os 
trabalhadores regidos pela Con-
solidação das Leis do Trabalho 
(CLT) aos empregados domés-
ticos. Assim, sentimo-nos na 
obrigação de prestar informa-
ções sobre o tema em função de 
sua relevância.

A Emenda Constitucional 
repara o equívoco pontuado no 
artigo 7º da Constituição Fede-
ral, é de suma importância para 
o sistema jurídico brasileiro. 
A omissão existente na Carta 
Constitucional decorre exclusi-
vamente da prática escravocrata 
existente no Brasil em momento 
pretérito próximo.

Segundos recentes dados 
fornecidos pelo Ministério do 
Trabalho, estima-se em sete mi-
lhões o número de trabalhado-
res domésticos no país, porém, 
hoje apenas cerca de um milhão 
possuem carteira de trabalho as-
sinada e, respeitados seus direi-
tos trabalhistas.

A formalização do trabalho 
doméstico tem como significa-
do representar uma segunda Lei 
Áurea tendo positivo impacto 
na economia pátria acarretando 
a redução da pobreza e o cum-
primento de relevante funda-
mento da república brasileira 
que é o respeito ao princípio da 
dignidade humana.

Relevante observar que a 
OIT – Organização Internacio-
nal do Trabalho aprovou em 
2011, a Convenção 189 que trata 
da igualdade de direitos entre 
trabalhadores domésticos e os 
demais trabalhadores, tal nor-
ma, no entanto, só veio a galgar 
plena eficácia em nosso direito 
interno com a presente Emenda 

Constitucional 72/2013.
A Emenda Constitucional 

72/2013, veio enfim efetivar a tão 
sonhada igualdade de direitos 
trabalhistas para os empregados 
domésticos e, por fim em injusta 
discriminação sociojurídica.

O novo regramento, tem por 
finalidade estender aos emprega-
dos domésticos (ou seja, aque-
les que trabalham no âmbito 
da residência familiar) direitos 
assegurados pelo artigo 7º da 
Constituição Federal (CF) aos 
trabalhadores urbanos e rurais. 
Para tanto, altera o parágrafo 
único do artigo 7º da CF para 
assegurar os seguintes direitos 
previstos em seus incisos: 

“IV - salário mínimo, fixado 
em lei, nacionalmente unificado, 
capaz de atender a suas necessi-
dades vitais básicas e às de sua fa-
mília com moradia, alimentação, 
educação, saúde, lazer, vestuário, 
higiene, transporte e previdência 
social, com reajustes periódicos 
que lhe preservem o poder aqui-
sitivo, sendo vedada sua vincula-
ção para qualquer fim; 

VI - irredutibilidade do salá-
rio, salvo o disposto em conven-
ção ou acordo coletivo; 

VII - garantia de salário, 
nunca inferior ao mínimo, para 
os que percebem remuneração 
variável; 

VIII - décimo terceiro salário 
com base na remuneração inte-
gral ou no valor da aposentado-
ria; 

X - proteção do salário na 
forma da lei, constituindo crime 
sua retenção dolosa; 

XIII - duração do trabalho 
normal não superior a oito horas 
diárias e quarenta e quatro sema-
nais, facultada a compensação de 
horários e a redução da jornada, 
mediante acordo ou convenção 
coletiva de trabalho; 

XV - repouso semanal remu-
nerado, preferencialmente aos 
domingos; 

XVI - remuneração do ser-
viço extraordinário superior, no 
mínimo, em cinqüenta por cento 
à do normal; 

XVII - gozo de férias anuais 
remuneradas com, pelo menos, 

um terço a mais do que o salário 
normal; 

XVIII - licença à gestante, 
sem prejuízo do emprego e do 
salário, com a duração de cento 
e vinte dias; 

XIX - licença-paternidade, 
nos termos fixados em lei;

XXI - aviso prévio propor-
cional ao tempo de serviço, sen-
do no mínimo de trinta dias, nos 
termos da lei; 

XXII - redução dos riscos 
inerentes ao trabalho, por meio 
de normas de saúde, higiene e 
segurança; 

XXIV - aposentadoria; 
XXVI - reconhecimento das 

convenções e acordos coletivos 
de trabalho; 

XXX - proibição de diferença 
de salários, de exercício de fun-
ções e de critério de 

admissão por motivo de sexo, 
idade, cor ou estado civil; 

XXXI - proibição de qual-
quer discriminação no tocante 
a salário e critérios de admissão 
do trabalhador portador de defi-
ciência; 

XXXIII - proibição de traba-
lho noturno, perigoso ou insa-
lubre a menores de dezoito e de 
qualquer trabalho a menores de 
dezesseis anos, salvo na condi-
ção de aprendiz, a partir de qua-
torze anos;”

Além dos direitos acima, a 
Emenda Constitucional 72/2013 
concedeu direitos que depende-
rão de regulamentação que será 
estabelecida em legislação pos-
terior, a saber: 

“I - relação de emprego pro-
tegida contra despedida arbitrá-
ria ou sem justa causa, nos ter-
mos de lei complementar, que 
preverá indenização compensa-
tória, dentre outros direitos; 

II - seguro-desemprego, em 
caso de desemprego involuntá-
rio; 

III - fundo de garantia do 
tempo de serviço; 

IX - remuneração do traba-
lho noturno superior à do diur-
no; 

XII - salário-família pago em 
razão do dependente do traba-
lhador de baixa renda nos ter-

mos da lei; 
XXV - assistência gratuita 

aos filhos e dependentes desde o 
nascimento até 5 (cinco) anos de 
idade em creches e pré-escolas; 

XXVIII - seguro contra aci-
dentes de trabalho, a cargo do 
empregador, sem excluir a inde-
nização a que este está obrigado, 
quando incorrer em dolo ou cul-
pa;”

Dentre todos os direitos con-
cedidos temos alguns que me-
recem comentários adicionais, 
quais sejam: 

JORNADA DE TRABALHO 
DE 8h00 DIÁRIAS OU 44h00 
SEMANAIS: Sem dúvida está foi 
uma das maiores conquistas dos 
trabalhadores domésticos que, 
até então, laboravam em jorna-
das excessivas e nada percebiam 
pelo horário extraordinário. De 
acordo com a nova lei, os empre-
gados domésticos deverão rece-
ber horas extras, com adicional 
de horas (no mínimo de 50% da 
hora) se ultrapassarem o limite 
estabelecido na lei. Aconselha-se 
aos empregadores adotarem o 
controle de jornada para a apu-
ração da jornada do empregado. 
A obrigatoriedade da adoção 
deste controle é controvertida 
na medida em que a lei apenas 
obriga os estabelecimentos com 
mais de 10 empregados a adota-
rem tal controle (art. 74 § 2º da 
CLT). Ademais, caso o empre-
gado doméstico trabalhe apenas 
de 2ª a 6ª feira, as horas traba-
lhadas aos sábados poderão ser 
distribuídas durante os dias da 
semana de forma a compensar o 
sábado não trabalhado. Referido 
ajuste deverá ser feito mediante a 
adoção de um Acordo Individual 
de Compensação de Jornada de 
Trabalho (por escrito).

ADICIONAL NOTURNO: 
Muito embora este tópico ainda 
dependa de regulamentação es-
pecífica, muito provavelmente 
para o trabalho realizado após 
as 22h00 e até as 05h00 (como 
já adotado para os empregados 
urbanos) o empregado domés-
tico fará jus ao recebimento de 
remuneração diferenciada (su-
perior ao valor pago pelas ativi-

dades desempenhadas no perío-
do diurno). 

FUNDO DE GARANTIA 
POR TEMPO DE SERVIÇO 
(FGTS): O presente tópico tam-
bém dependerá de regulamen-
tação para se tornar obrigatório, 
vez que atualmente o seu reco-
lhimento é facultativo. Contudo, 
o empregador que quiser se an-
tecipar à regulamentação poderá 
valer-se das atuais regras para 
recolhimento, já aplicáveis aos 
demais empregados urbanos. 
Quanto à percepção da multa 
fundiária, acredita-se que a mes-
ma não será inferior ao montan-
te de 40%, como aplicável aos 
demais empregados urbanos, 
principalmente em virtude do 
princípio da isonomia que mo-
tivou o legislador a aprovar a 
Emenda Constitucional 72/2013.
SEGURO – DESEMPREGO: O 
presente tópico também depen-
derá de regulamentação pelo Mi-
nistério do Trabalho e Emprego 
(MTE) para estender o direito 
aos empregados domésticos. 
Ademais, acreditamos que em 
caso de ausência de registro na 
CTPS o empregado doméstico 
poderá pleitear dos empregado-
res o pagamento de indenização 
equivalente. 

NORMAS COLETIVAS: 
Considerando que com a nova 
alteração legal as convenções e 
acordos coletivos de trabalho 
passam a ser aplicáveis à relação 
doméstica, temos que não será 
surpresa se no futuro próximo 
forem constituídos sindicatos 
profissionais e entidades patro-
nais representativas das respecti-
vas categorias. 

Quanto à fiscalização das 
novas condições de trabalho, de 
acordo com informações presta-
das pelo próprio Ministério do 
Trabalho e Emprego (MTE), o 
empregado doméstico que esti-

ver laborando em residência sem 
algum dos direitos previstos na 
nova legislação deverá procurar 
as Superintendências, Gerências 
ou Agências Regionais do Traba-
lho e Emprego para apresentação 
de denúncia, a qual será atendi-
da por um auditor fiscal do tra-
balho. 

No mais, importante ressal-
tar que com relação ao prazo 
prescricional para propositura 
de reclamações trabalhistas, a 
jurisprudência já cuidou des-
te tema e os Tribunais Pátrios 
têm entendido que se aplica o 
mesmo prazo prescricional de 2 
(dois) anos para propositura da 
ação, pleiteando os direitos tra-
balhistas referentes aos últimos 5 
(cinco) anos, conforme disposto 
no inciso XXIX do artigo 7º da 
CF às ações trabalhistas movidas 
por estes profissionais. 

A regulamentação de sete 
dos dezesseis novos direitos dos 
empregados domésticos deve 
ser uma das primeiras tarefas 
da Comissão Mista de Conso-
lidação das Leis, instalada dia 
02/04/2013 para consolidar a 
legislação federal e regulamen-
tar devidamente os dispositivos 
constitucionais que precisem 
de regras específicas para galgar 
aplicação.

Também haverá a criação de 
um sistema simplificado de re-
colhimento dos encargos do em-
prego doméstico, a fim de evitar 
a sobrecarga no orçamento das 
famílias e possíveis demissões 
geradas pelo aumento nas despe-
sas dos empregadores.

De qualquer forma, a promo-
ção da igualdade de direitos para 
os trabalhadores em geral, pro-
movendo a equiparação dos tra-
balhadores domésticos significa 
mais um progresso na promoção 
do Estado de Direito e na defesa 
da dignidade da pessoa humana.

Ajustes se farão necessários, 
sem dúvida, mas todos esses sa-
crifícios propiciarão a formação 
de uma sociedade livre, justa e 
solidária, partilharemos os ônus 
para colhermos os bônus.

Wilson de Jesus Guarnieri Jr.
Bacharel em Direito pela 

Universidade Estadual de 
Maringá – UEM

Pós – Graduado em Direito 
Civil e Processual Civil – 

Instituto Paranaense de Ensino
Advogado – Advocacia 

Andrade

Após 20 anos, Paraná conquista sede de 
Tribunal Regional Federal

Proposta dá seis meses, após a 
promulgação da emenda, para tribunal 
ser oficializado. Minas Gerais, Bahia e 
Amazonas também terão novas cortes

Após tramitar por mais 
de uma década no Con-
gresso, a Proposta de 

Emenda à Constituição (PEC) 
544/02, que prevê a criação de 
um Tribunal Regional Federal 
(TRF) no Paraná e em mais três 
estados – Minas Gerais, Bahia e 
Amazonas – foi aprovada ontem 
pelo plenário da Câmara dos 
Deputados em segunda votação. 
Agora, a nova regra segue para 
promulgação do Congresso.

Na votação de ontem, a PEC 
recebeu 371 votos favoráveis 
e 54 contra –tiveram seis abs-
tenções. A aprovação marca a 
vitória de uma causa paranis-
ta, encampada pelo jornalista 
Francisco Cunha Pereira Filho e 
pela Gazeta do Povo há mais de 
vinte anos.

A proposta dá seis meses, 
após a promulgação da emen-

da, para a formalização dos 
tribunais. Segundo a proposta, 
o Tribunal Regional Federal da 
6.ª Região terá sede em Curitiba 
e receberá ações que tramitam 
na segunda instância da Justiça 
Federal dos estados do Paraná, 
Santa Catarina e Mato Grosso 
do Sul.

O Tribunal Regional Fe  de  ral 
da 7.ª Região terá sede em Belo 
Horizonte e jurisdição em Mi-
nas Gerais. O Tribunal Regional 
da 8.ª Região, por sua vez, terá 
sede em Salvador e jurisdição na 
Bahia. O Tribunal Regional Fe-
deral da 9.ª Região terá sede em 
Manaus e jurisdição no Amazo-
nas, Acre, Rondônia e Roraima.

Debate
Apesar da vitória folgada da 

PEC – eram necessários 308 vo-
tos para a proposta ser aprovada 
–, a sessão, presidida pelo vice-
-presidente da Câmara, André 

Vargas (PT-PR), foi tensa. O lí-
der do governo, Arlindo China-
glia (PT-SP), e o PSol recomen-
daram votos contrários ao texto. 
O PMDB, PT, PSB e PDT libe-
raram suas bancadas. Os demais 
partidos e blocos indicaram o 
voto favorável à PEC.

Logo no início dos traba-
lhos, o deputado José Genoino 
(PT-SP) levantou uma ques-
tão de ordem. O parlamentar 
entendia que a proposta tinha 
sofrido alterações na Câmara e 
que, portanto, deveria voltar ao 
Senado. Vargas rejeitou o pedi-
do, amparado por uma consulta 

à assessoria jurídica da Casa. O 
entendimento da Câmara era de 
que foram feitas apenas mudan-
ças na redação do substitutivo, 
que não promoviam qualquer 
mudança no mérito da propos-
ta.

Na sequência, os parlamen-
tares se revezaram com dis-
cursos favoráveis e contrários 
à PEC. O deputado Cláudio 
Puty (PT-PA) apresentou uma 
série de requerimentos, tentan-
do obstruir a votação. Puty fez 
objeções quanto à constitucio-
nalidade e ao mérito da PEC. 
Ele lembrou da manifestação do 

presidente do Supremo Tribunal 
Federal (STF), Joaquim Barbosa 
(veja mais nesta página), con-
trário a criação dos TRFs pelo 
Legislativo, e defendeu a vota-
ção de uma outra proposta so-
bre o tema, tramitando no Sena-
do e beneficiando também seu 
estado, o Pará. “É preciso tempo 
para amadurecer essa questão. 
Tem vários problemas relacio-
nados com essa PEC. Não vejo 
motivos para votar a proposta 
com esse açodamento.”

Coube ao deputado Eduar  -
do Sciarra (PSD-PR) responder 
a Puty. “Não existe açodamento 
nenhum. Essa é uma PEC de 
2002. A constitucionalidade foi 
discutida na CCJ e em 1.ª vota-
ção. Não tem sentido recuarmos 
nessa questão agora.” Além de 
Sciarra, os deputados Rubens 
Bueno (PPS) e Abelardo Lupion 
(DEM) discursaram de forma 
favorável à PEC.

GUILHERME VOITCH - G.M.



www.jornalnoroeste.comSexta-feira, 05 de abril de 2013

GERAL - 13

ver laborando em residência sem 
algum dos direitos previstos na 
nova legislação deverá procurar 
as Superintendências, Gerências 
ou Agências Regionais do Traba-
lho e Emprego para apresentação 
de denúncia, a qual será atendi-
da por um auditor fiscal do tra-
balho. 

No mais, importante ressal-
tar que com relação ao prazo 
prescricional para propositura 
de reclamações trabalhistas, a 
jurisprudência já cuidou des-
te tema e os Tribunais Pátrios 
têm entendido que se aplica o 
mesmo prazo prescricional de 2 
(dois) anos para propositura da 
ação, pleiteando os direitos tra-
balhistas referentes aos últimos 5 
(cinco) anos, conforme disposto 
no inciso XXIX do artigo 7º da 
CF às ações trabalhistas movidas 
por estes profissionais. 

A regulamentação de sete 
dos dezesseis novos direitos dos 
empregados domésticos deve 
ser uma das primeiras tarefas 
da Comissão Mista de Conso-
lidação das Leis, instalada dia 
02/04/2013 para consolidar a 
legislação federal e regulamen-
tar devidamente os dispositivos 
constitucionais que precisem 
de regras específicas para galgar 
aplicação.

Também haverá a criação de 
um sistema simplificado de re-
colhimento dos encargos do em-
prego doméstico, a fim de evitar 
a sobrecarga no orçamento das 
famílias e possíveis demissões 
geradas pelo aumento nas despe-
sas dos empregadores.

De qualquer forma, a promo-
ção da igualdade de direitos para 
os trabalhadores em geral, pro-
movendo a equiparação dos tra-
balhadores domésticos significa 
mais um progresso na promoção 
do Estado de Direito e na defesa 
da dignidade da pessoa humana.

Ajustes se farão necessários, 
sem dúvida, mas todos esses sa-
crifícios propiciarão a formação 
de uma sociedade livre, justa e 
solidária, partilharemos os ônus 
para colhermos os bônus.

Wilson de Jesus Guarnieri Jr.
Bacharel em Direito pela 

Universidade Estadual de 
Maringá – UEM

Pós – Graduado em Direito 
Civil e Processual Civil – 

Instituto Paranaense de Ensino
Advogado – Advocacia 

Andrade

Coube ao deputado Eduar  -
do Sciarra (PSD-PR) responder 
a Puty. “Não existe açodamento 
nenhum. Essa é uma PEC de 
2002. A constitucionalidade foi 
discutida na CCJ e em 1.ª vota-
ção. Não tem sentido recuarmos 
nessa questão agora.” Além de 
Sciarra, os deputados Rubens 
Bueno (PPS) e Abelardo Lupion 
(DEM) discursaram de forma 
favorável à PEC.

GUILHERME VOITCH - G.M.

A Semana...
O Trio Parada Dura que fez sucesso 

com a música “As Andorinhas”, com cer-
teza sabia o belíssimo show que elas fa-
ziam no final do verão... e como ensina a 
letra: 

“As andorinhas voltaram... 
... Uma andorinha, voando sozinha 

não faz verão”
O registro mostra centenas de ando-

rinhas nos fios da rede elétrica do Jar-
dim Santo Antônio. De acordo com es-
pecialistas os pássaros são atraídos pelo 
clima e pela abundância de insetos. No 
fim da tarde, as andorinhas encenam 
um verdadeiro espetáculo com a revoa-
da e deixa os espectadores encantados 
com a encenação do 'balé aéreo'.  
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9964-3537

vidualevidual@hotmail.com

Osvaldo Vidual

Sempre elegante, a  Procuradora de Justiça do Ministério 
Público do Paraná, novaesperancense Emilia Ribeiro Arruda 

de Oliveira, durante click na sede da Instituição em Curitiba, a 
caminho de uma reunião da mais alta corte do MP paranaense

Durante a última Festa do Peão de Boiadeiro de Colorado, que aliás, diga-se de 
passagem foi um sucesso, as inseparáveis  amigas e colegas de profissão, Rena-
ta Cizauri dos Santos e Flávia Maria Neves Torre, com suas belezas e elegâncias 

peculiares, marcaram presença ao evento tradicional daquela cidade.

Divulgação

Divulgação


