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direito de colocar fogos 
em suas propriedades ou 
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as estatísticas dos malefí-
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ENTRELINHAS
***Alto Paraná está de luto pelo falecimento de seu vice-prefeito Dr. Jorge Gualberto dos Anjos. Homem íntegro 
e de retidão e caráter inquestionáveis, algo raro em nossos dias. Nossas condolências aos familiares e amigos 
enlutados***E o Brasil continua a bater recordes e mais recordes de empregos com carteira assinada.***Minha 
colega de trabalho na UPA Zona Sul em Maringá, dra. Patrícia Nomoto Toyokawa, casada, mãe de dois filhos, 
aniversaria nesta data, 27 de setembro. Patrícia que já prestou excelentes serviços na Unidade Básica de Saúde 
do Jardim Santo Antonio em nossa cidade, com certeza, receberá os cumprimentos de sua vasta legião de amigos 
e colegas. Parabéns Patrícia!***Maringá tem a melhor Gestão Fiscal do Paraná recebendo a nota máxima.***Ex  
lésbica militante, a bela Chirlane McCray, 58 anos, deverá ser a primeira-dama de Nova York. Esposa de Bill Blasio, 
52 anos, candidato a prefeito daquela cidade pelos Democratas  é o grande favorito a vencer o pleito.***Cerca de 480 
servidores  do Congresso Nacional recebem salários  maiores  que  um Ministro do Supremo, ou seja, R$ 28 mil, o 
que é ilegal.***A jovem Raabléia Tonholi, estudante do terceiro do curso de  Administração da FANP,  funcionária 
da Unidade Básica de Saúde da área central da cidade e leitora assídua deste blog, falando da capacidade de tantas 
informações desta coluna em um espaço relativamente pequeno, contribuindo muito para uma melhor formação 
cultura de nossa gente. Obrigado Raabléia!*** “As palavras podem ter a leveza do vento mas também  podem 
ter  a força da tempestade “ ( Victor Hugo - importante  dramaturgo, poeta, escritor, romancista francês do 
século XIX: 1.802-1885 )

NOVA ESPERANÇA

Atear fogo em matagais além de 
ser crime ambiental causa riscos à 

saúde e danos ao meio ambiente
Envoltas pelo manto do anonimato, pessoas 

irresponsáveis se julgam no direito de colocar 
fogos em suas propriedades ou de terceiros a au-
mentando as estatísticas dos malefícios causados 
pelo fogo e a fuligem. Danos ao meio ambiente e 
ocorrências de doenças respiratórias estão entre 

as principais conseqüências de tais atitudes

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

Uma situação que vem lite-
ralmente se propagando 
em Nova Esperança colo-

ca a cidade em estado de alerta. É 
cada vez mais freqüente o número 
de proprietários de terrenos vazios 
que, ao invés de mantê-los limpos, 
roçando o mato periodicamente, 
optam por deixá-lo crescer e prin-
cipalmente quando o tempo está 
seco, ateiam fogo, gerando incô-
modos aos seus vizinhos além de 
danos ao meio ambiente.  A situa-
ção foi atenuada nesta semana de 
chuvas, porém se agrava bastante 
com o clima seco.  Tradicional-
mente na nossa região, entre os 
meses de abril a outubro, ocor-
re um período de estiagem, com 
poucas chuvas, deixando o tempo 
seco. Com a falta de chuvas e umi-
dade, o mato fica seca e vulnerável 
a incêndios. Uma simples bituca 
de cigarro, com uma minúscula 
fagulha pode provocar incêndios 
de proporções relevantes. Já aque-
les que não colocam fogo direta-
mente no matagal ainda plantado, 
tem o costume de roçar o mato 
seco de um terreno e colocar fogo.

Transtornos
 As pessoas não devem colo-

car fogo no mato e, quando varrer 
um local que tenha folhas secas 
ou fizer a limpeza de alguma área, 
o lixo deve ser colocado em um 
canto ou num pequeno buraco ou 

José Antonio Costa

“É importante que todos se conscientizem sobre o 
perigo e do mal que as "fogueiras" podem cau-

sar”, alertou o 2º Sargento Matzkeit, do Corpo de 
Bombeiros Comunitários de Nova Esperança.

Além dos malefícios que as queimadas cau-
sam à saúde da população e ao meio ambien-

te, colocar fogo no mato é crime ambiental

colocar em saco plástico contratar 
um carroceiro ou o serviço de ca-
çambas para proceder o recolhi-
mento. Às vezes o fogo colocado 
nas folhas secas retiradas de um 

pequeno jardim, pode evoluir para 
um grande incêndio. As queima-
das, além de ser crime, trazem vá-
rios transtornos para a população, 
que sofre com a fumaça e para os 

Bombeiros, que vêem aumentar o 
número de ocorrências para con-
ter o fogo. Segundo a reportagem 
apurou, no último sábado à tarde, 
21 de setembro, no Jardim Santo 
Antonio, um morador teria provo-
cado um incêndio em alguns ter-
renos. Com o vento, o fogo rapida-
mente se alastrou, avançando para 
os locais próximos, impregnando 
no ambiente além da fumaça, a 
incômoda fuligem, prejudicial ao 
meio ambiente e à saúde dos mo-
radores da região.

 
Alerta
O Corpo de Bombeiros de 

Nova Esperança desenvolve ações 
preventivas alertando   sobre como 
evitar as queimadas. É importante 
que todos se conscientizem sobre 
o perigo e do mal que as "foguei-
ras" podem causar.

Além dos malefícios que as 
queimadas causam à saúde da po-
pulação e ao meio ambiente, colo-
car fogo no mato é crime ambien-
tal. De acordo com o artigo 41 da 
Lei 9.605, que trata sobre a legisla-
ção ambiental, a pena para quem 
provocar um incêndio é de dois a 

quatro anos e multa. Quase sem-
pre, há dificuldade em conseguir 
localizar quem ateou fogo.

O 2º Sargento Matzkeit do 
Bombeiro Comunitário de Nova 
Esperança  alerta a população para 
que não queimem mato, não jo-
guem bitucas de cigarro em qual-
quer lugar, principalmente próxi-
mas de plantas e matos.

Latas de alumínio jogadas na 
beira de estradas além de ser um 
recipiente favorável ao acúmulo de 

água, propiciando um local para a 
procriação do mosquito da den-
gue, em contato com mato, podem 
levar à combustão. Isso ocorre por 
causa do aquecimento do alumí-
nio, que pode, em contato com a 
vegetação, ter uma combustão es-
pontânea.

Os Bombeiros de Nova Es-
perança operam com apenas 01 
caminhão  (com capacidade de 5 
mil litros d’água) para combate a 
incêndio e todo o efetivo, pron-
tos para atender qualquer ocor-
rência, 24 horas. “Este caminhão 
é ideal para combate a incêndio 
urbano, em edificações e não para 
combater incêndios ambientais. 
Lembrando ainda que enquanto 
estamos atendendo esse tipo de 
ocorrência, a cidade acaba ficando 
desguarnecida e a população ex-
posta a riscos”, alertou o 2º Sargen-
to Matzkeit.

Qualquer denúncia pode ser 
feita pelo telefone 190 e para so-
licitar atendimento às ocorrências 
através do telefone 3252-8331.

Opinião do Blog
Unidades Básicas de Saúde de Nova 
Esperança pedem socorro 
Conversando com os demais fun-
cionários das diferentes Unidades 
Básicas de Saúde de Nova Esperan-
ça, observamos que a população está 
coberta de razão quando reclama da 
falta nas Unidades  de medicamentos 
básicos para a hipertensão, diabetes, 
analgésicos,antitérmicos, materiais 
para curativos, etc. Os funcionários 
também  tem as mesmas queixas da 
população. De acordo com o Progra-
ma Saúde da Família e demais progra-
mas do Ministério da Saúde, Secreta-
rias Estaduais de Saúde, e mesmo as 
Secretarias Municipais de Saúde, as 
autoridades devem investir primeira-
mente  nas Unidades Básicas de Saúde 
que constituem a célula mãe de todo 
o processo. A medicina tem que ser 
preventiva e não curativa. Aqui em 
Nova Esperança, estamos fazendo 
exatamente  o contrário, abandonan-
do as Unidades Básicas e carreando 
recursos para outros setores. Eu gos-
taria de saber onde estão os vereado-
res que não investigam o caso? Será 
que essa Câmara é tão fraca como a 
anterior? Será que essa Câmara tam-
bém é uma Câmara fria? Decisões 
precisam ser tomadas urgentes. Doa 
a quem doer! Médicos, enfermeiras, 
técnicos e auxiliares de enfermagem 
estão programando uma reunião com 
as autoridades locais, visando  denun-
ciar tal situação que é caótica. A popu-
lação precisa ser respeitada e  melhor 
assistida!

Brasil - Estados Unidos: cada vez 
mais distantes
Se analisarmos politicamente a deci-
são da presidente Dilma Rousseff de 
não visitar os Estados Unidos pelo 
fato de estarmos sendo espionados 
pelos americanos,  conforme viagem 
anteriormente programada com direi-
to a baile de gala e tudo mais, Dilma 
angariou milhares de votos daqueles 
que já não gostam dos Estados Uni-
dos e ainda pelo menosprezo que os 
americanos fizeram em relação ao 
nosso país. Mas se analisarmos a deci-
são de uma maneira prática e comer-
cial, a decisão não foi boa pois a cada 
dia que passa os Estados Unidos não 
estão fazendo mais grandes negócios 
com  o Brasil, já tendo sido responsá-
veis pelo maior mercado de compra 
de nosso país,   preferindo hoje, Méxi-
co e Canadá e ainda a Europa. Como 
todos sabem,  os Estados Unidos são o 
maior mercado mundial e o que mais 
importa. O Brasil já foi um grande 

aliado na venda de seus produtos aos 
americanos. Quem sabe, o reencontro 
entre Dilma e Obama poderia  ser um 
ponto de reencontro entre estas duas 
nações, reatando os interesses comer-
ciais. Não  há como se lamentar,.. Mas 
quem sabe, um dia,  reencontraremos  
o trilho do desenvolvimento entre as 
duas maiores nações das  Américas.

Pastoras Evangélicas em alta
Na quinta feira, 19 de setembro, o 
papa Francisco voltou a surpreender o 
mundo ao abrir espaço na Igreja Cató-
lica para gays e  mulheres divorciadas. 
" A presença feminina é  importante 
onde se tomam decisões importantes", 
afirmou o Sumo Pontífice. Mas a Igreja 
Católica ainda continua com suas por-
tas fechadas para mulheres que quei-
ram sua ordenação. Enquanto isso, 
o grupo dos evangélicos, aquele que 
mais cresce e faz frente aos católicos  
no Brasil,  está em perfeita sintonia 
com as mudanças em relação ao lugar 
das mulheres na sociedade. Ocupando 
lideranças nas mais variadas correntes 
evangélicas, elas atraem mais fiéis para 
os templos cristão. "Há quem afirme 
que a liderança feminina dá credibili-
dade à Igreja Evangélica. Mulher não é 
vista como exploradora da fé." Muitas 
pastoras afirmam que num banco de 
um templo religioso o número de mu-
lheres é muito superior a dos homens. 
O maior número de cantora Gospel é 
feminina. Qual a razão então de discri-
minar a mulher  na religião? As portas 
do pastorado devem ser abertas a to-
das as mulheres que tenham condições 
para ta!

Mensaleiros: estaca zero
Depois de  mais de oito anos, infin-
dáveis sessões, discursos e mais dis-
cursos, o Supremo Tribunal Federal 
(STF) decidiu pela punição de 12 
mensaleiros enquadrados em diversas 
falcatruas, desde lavagem de dinheiro. 
Durante as passeatas de rua no mês 
de junho último, havia uma alegria 
incontida na população de que final-
mente os corruptos ricos e poderosos  
iriam para a cadeia por seus crimes. 
Eis que um dispositivo do Regimento 
Interno do mesmo Supremo permitiu 
ao ministro Celso de Melo  votar pelo 
desempate ( 6 x 5 )  dando aos mensa-
leiros o direito  de um novo julgamen-
to,  frustrando tremendamente a  nos-
sa população  que passou novamente 
a desacreditar na Justiça Brasileira. A 
decisão técnica do ministro  desprezou 
totalmente a manifestação popular em 
todo o país.. O assunto vai novamente 
se arrastar por meses e meses e nin-

guém de sã consciência, mesmo com 
um grau de alto saber jurídico, afirmar 
qual será o resultado desse eternizado 
julgamento. Mais uma vez, o povo bra-
sileiro,  cansado de pedir igualdade e 
justiça, sente-se  novamente frustrado  
por não poder comemorar  a prisão 
dos vagabundos e criminosos do cola-
rinho branco.

Coisas do Cotidiano
• Terça feira, 24 de setembro, a presi-
dente Dilma Rousseff  fez o discurso 
inaugural da Organização  das  Nações  
Unidas (ONU) em Nova York, criti-
cando duramente os Estados Unidos 
pela questão da espionagem; 
• O técnico Mano Menezes do  Fla-
mengo já caiu; Marquinhos do Co-
ritiba, também;  Dorival Jr. do Vasco 
e Tite do Corinthians poderão ser as 
próximas vítimas;
• O Secretário de Obras João Coleo-
ni ligou para a redação deste Jornal 
afirmando que o semáforo   no cruza-
mento da  Rocha Pombo  com Felipe 
Camarão será instalado já. Notícia ex-
celente!;
• Ministro Luiz Roberto Barroso do 
STF disse que " não julgamos para a 
multidão"; 
• O deputado federal Marcos Feliciano 
(PSC-SP) e pastor evangélico, durante  
um culto na cidade de São Sebastião 
(SP), mandou algemar e prender duas 
jovens namoradas  que estavam se 
beijando e acariciando no interior do 
templo. A polícia algemou e prendeu 
Yunka  Mihura( 20 anos ) e Joana Pa-
lhares ( 18 anos );
• Como as novelas da Globo não esta-
vam decolando no horário das 18hs,  a 
emissora decidiu apostar em Joia Rara 
com um elenco caríssimo. A novela 
deveria se chamar Joia Cara; 
• Vendaval atinge 38 cidades no Para-
ná;
• Angela Merckel ( Angie, Angie, An-
gie) como os alemães gostam de cha-
má-la, venceu as eleições para o seu 
terceiro mandato da chanceler alemã;
• A parti de 2015, o comércio de Bra-
sília não poderá mais vender armas de 
brinquedo. A multa para quem infrin-
gir será de R$ 100 mil reais;
• O que é um tornado? É um fenôme-
no que se manifesta pela formação de 
uma grande nuvem negra com pro-
longamento em forma de cone inver-
tido, o qual torneando em velocidade 
que pode atingir 500km/h, desce até a 
superfície da terra, onde produz forte 
redemoinho e eleva pó, destelha ca-
sas, arranca árvores, etc. O que é um 
ciclone? É o movimento rápido dos 
ventos em círculo, com baixa pressão 
em seu interior em relação a atmosfera 
circunvizinha, provocando fortes tem-
pestades.
• Não se fala na cidade em outra coi-
sa, a não ser a falta de medicamentos 
básicos nas Unidades Básicas de Saúde 
do município. Muitas pessoas ainda 
questionam qual tem sido a atuação 
dos vereadores a respeito do assunto. 
Com a palavra, os senhores edis!

Presidente do CRM-Pr se demite
O médico Alexandre Gustavo Bley pe-
diu demissão terça-feira última, 24 de 
setembro, da presidência do Conselho 
Regional de Medicina do Paraná. Ale-
xandre alegou que os Conselhos Regio-
nais de Medicina do país estão sendo 
pressionados pela Justiça Federal, a pe-
dido do Ministério da Saúde, para que 
deem as devidas autorizações provisó-
rias para que os  médicos contratados 
para o programa federal Mais Médicos 
possam trabalhar nas diversas regiões 
do país. Para Alexandre Bley, no Para-
ná, são inicialmente oito médicos e é 
impossível conceder tais  autorizações 
uma vez que há médicos que não tem 
sequer o diploma da profissão, outros 
com diplomas sem autenticações.  fal-
ta de locais para exercerem o trabalho 
sem qualquer supervisão, etc. 'Minha 
formação e consciência não permutem 
fazer parte de um processo que está 
longe de melhorar a saúde da popula-
ção brasileira, mas sim,  participar de 
um processo puramente eleitoreiro", 
afirmou Bley! Receba os cumprimen-
tos deste blog Alexandre, pela sua  ati-
tude, que deveria ser seguida por mui-
ta gente neste país!

Notícia boa: cai a morte por AIDS
De 2001 até 2012, a queda de mortes 
por AIDS no país caiu 39% em 11 anos, 
aponta relatório da Organização das 
Nações Unidas de combate a  doença 
tem vivido mais tempo por causa de 
um maior acesso aos medicamentos 
e diagnóstico precoce que reduzem o 
porcentual de mortalidade. Contudo, 
devemos dizer  que toda essa melhoria 
esteja com tudo perfeito.  Precisamos 
fazer mais e mais  novos esforços para 
conseguirmos avançar no tratamento.  
No mundo, são 75 milhões de pessoas 
infectadas.

Clayton Camargo  deixa  a Presidên-
cia  do TJ do Paraná
Na sessão de segunda feira, 23 de se-
tembro, do Tribunal de Justiça do 
Paraná, Clayton Camargo renunciou 
o cargo de Presidente do Tribunal de 
Justiça e pediu sua aposentadoria, 

quando faltava ainda três anos para 
se aposentar compulsóriamente.  Seu 
pedido de aposentadoria foi suspenso 
imediatamente pelo Conselho Nacio-
nal de Justiça ( CNJ ). Clayton está 
sendo investigado pelo CNJ sob sus-
peita de tráfico de influência e venda 
de diversas sentenças. Taí um caso que, 
se for comprovado as falcatruas, deve-
ria sim, ir para à cadeia e  exonerado, 
sem aposentadoria conforme ele disse 
que já vai solicitar. Com tais falcatruas, 
, Clayton Camargo enxovalha a Justiça 
Paranaense.

Cadeirante é barrado por empresa 
aérea
Um professor universitário foi impedi-
do de embarcar em um avião da KLM, 
companhia de aviação holandesa,  por 
ser um cadeirante e não ter comunica-
do com antecedência de 48 horas para 
ver se a aeronave tem espaço suficiente.  
Wilton Azevedo, 57 anos, professor e 
pesquisador da Universidade Macken-
zie estava indo para a França a convite, 
para fazer uma palestra na Biblioteca 
Nacional da França. E o professor não 
embarcou pois consideravam a cadeira 
dele como um acessório de risco e não 
havia naquele momento um funcioná-
rio capacitado para fazer uma visto-
ria na cadeira. Pode uma coisa dessa? 
Doença de Huntington
Em recente Congresso  Internacional 
realizado  no Rio de Janeiro falou-se 
muito sobre essa doença, também cha-
mada de Coréia de Huntington. Trata-
-se de uma doença hereditária e ocorre 
quando as células nervosas em deter-
minadas partes do cérebro se desgas-
tam ou se degeneram. É causada por 
um defeito genético no cromossoma 4 
cujo o defeito faz com que uma parte 
do DNA, ocorra mais vezes do que de-
veria ocorrer.  A medida em que o gene 
é transmitido através dos membros da  
família, o número de casos tende a au-
mentar.  A forma adulta da  Doença 
de Huntington é mais comum que a 
juvenil. Na forma adulta, os sintomas 
se desenvolvem  na faixa dos 30 e 40 
anos. É uma doença rara, com uma 
prevalência de 3 a 7 casos por cada 
100.000 mil habitantes. Os sintomas tí-

picos da doença são:  a) Coréia  (movi-
mentos involuntários, rápidos, irregu-
lares, hipotonia); b) Perda progressiva 
de memória; c) Depressão; d) Disartria 
( perda dos músculos da fala, com voz 
pastosa ); e) Fala incompreensível, 
hesitante, explosiva e desorganizada; 
f) Mastigação e deglutição difíceis; g) 
Perda da visão periférica; h) Passadas 
saltitantes e largas. O diagnóstico  é 
feito pelo exame genético, exame clí-
nico relatado pelos familiares, tomo-
grafia computadorizada  e ressonência 
magnética. O tratamento da doença é 
sintomático pois não há cura.

Quem apagou as veli-
nhas no último 22 de 
setembro, domingo, foi o 
farmacêutico Luiz Tozzo! 
Luiz tem demonstrado 
muita competência e hu-
manidade no atendimen-
to nas Farmácias Cape-

linha/Coração de Jesus, sendo muito 
elogiado em nossa cidade! Parabéns 
Luiz!

Apagou as velinhas 
na última quarta-
-feira, 25 de se-
tembro, a querida 
Juliana Padulla! 
Atualmente Julia-
na está morando 
em Curitiba mas 
sempre que possí-
vel vem visitar nossa terrinha! Deus a 

abençoe Juliana em 
todas as  áreas de 
sua vida! Receba o 
abraço da coluna, 
amigos e familia-
res!

Está radiante com a idade nova a que-
rida Josiane Cunha! Josi apagou as 
velinhas dia 26 de setembro. Parabéns 
Josi. Receba o abraço de seus familia-
res, amigos e em especial de sua Equi-
pe de Atletismo de Nova Esperança!
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Alex Fernandes França
EM FOCO
alexnoroeste@hotmail.com

Embalagens de pães

Algumas panificadoras de Nova Esperança estão embrulhando seus 
produtos, principalmente pães, em sacos de papel onde se encontram 
estampadas diversas propagandas de empresas locais. Até aí tudo bem. 
Porém uma questão suscita dúvidas. Tenho conversados com diversos 
consumidores e as opiniões são bem divergentes. Alguns dizem não ha-
ver quaisquer problemas em ter seu produto embalado com tais sacos 
estampados. Já outros dizem recusar a embalagem receando que a tinta 
utilizada para estampar os anúncios poderia, com a oscilação da tempe-
ratura, ser transferida para o produto embalado, no caso específico dos 
pães. Perguntas: O material utilizado para grafar os anúncios nos sacos 
de pão é seguro, não tem risco de ser transferido para o produto e não 
causa danos ambientais e à saúde? As opiniões divergem naturais de um 
sistema democrático como o nosso. Aos comerciantes fica a pergunta 
se a mídia utilizada dá o devido retorno publicitário à sua empresa, já 
que tal  invólucro , devido ao grande número de anúncios  que constam 
neste, muitas vezes poderiam passar despercebidos aos olhos do clien-
te? Fica a idéia para o debate!

Torre da “Telepar”
Esta semana encontrei um leitor assíduo desta coluna que me infor-
mou a respeito da iluminação da torre da antiga Telepar, na rua Lord 
Lovat, próximo à Rodoviária. Segundo ele, as luzinhas vermelhas, 
que servem de alerta para os pilotos de aviões estão todas apagadas. 
Nova Esperança tornou-se nos últimos anos rota de diversos vôos 
e o perigo de uma colisão com a torre, na eventualidade da falta de 
iluminação, um risco iminente. Como a informação chegou até mim 
no dia em que estava concluindo esta coluna para o fechamento da 
edição deste jornal, confesso que não tive a oportunidade de checar 
tal fato. Na próxima edição trarei maiores detalhes. Se de fato, uma 
questão aparentemente tosca, for verdade, o risco de colisão é enor-
me e uma eventual queda de uma aeronave causaria uma tragédia 
sem proporções para a cidade, principalmente aos moradores e co-
merciantes adjacentes. Se não for verdade (e tomara que não seja) 
muito melhor!

Separação de lixo
Algo que se nota em Nova Esperança é que em muitas residências o 
lixo não está sendo separado de maneira adequada. Acontece que, em 
muitas das que existem a separação, a mesma não é feita de maneira 
correta, onde misturam-se muitas vezes partes de lixo orgânico com o 
reciclável. Mesmo colocado nas portas de casa e em sacos separados, 
o recolhimento acaba acontecendo pois, para os coletores de lixo, na 
pressa de realizar o recolhimento, fica praticamente impossível de ave-
riguar o conteúdo dos sacos. Separar o lixo adequadamente é exercer 
a cidadania e demonstra preocupação com o meio ambiente e com o 
próximo, já que uma vez separado, o trabalho dos separadores de lixo 
da Cocamare é bem mais facilitado. Sabe aquelas embalagens de leite de 
“caixinha”? Sabia que para agregar valor para os catadores elas precisam 
ser abertas e lavadas, eliminando resíduos de leite? Desta forma o mate-
rial consegue ter um aproveitamento melhor e o preço de venda maior, 
gerando mais lucro para a Cooperativa, o que culmina com uma maior 
divisão entre os cooperados.  Invista em um modo de vida sustentável 
ecológico e inteligente: Contribua para a reciclagem!

Temporais
Enquanto diversas cidades do Paraná tiveram que decretar estado de 
calamidade pública por conta das fortes chuvas acompanhadas de tem-
porais, que destelharam casas e arrasaram plantações, Nova Esperança 
e municípios circunvizinhos nada sofreram.  Lamento pelas cidades 
atingidas mas não deixo de mencionar que a mão de Deus abençoou, 
como sempre tem sido, a nossa região. Obrigado Pai!

Sonegação
Os brasileiros sonegaram R$ 300 bilhões em tributos até agora em 2013. 
A quantia supera a riqueza produzida pela maioria dos estados. Até 
o fim do ano, o valor que deixa de chegar aos cofres públicos deverá 
atingir R$ 415 bilhões, o equivalente a 10% do Produto Interno Bruto 
(PIB), soma dos bens e serviços produzidos no país, estima o Sindicato 
Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional (Sinprofaz).O Sinpro-
faz desenvolveu um placar online da sonegação fiscal no Brasil. Chama-
da de Sonegômetro, a ferramenta permite acompanhar em tempo real o 
quanto o país deixa de arrecadar todos os dias. Os números são atuali-
zados constantemente no endereço eletrônico www.sonegometro.com.

Publicidade para crianças
A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
aprovou na última semana proposta que inclui entre as práticas que 
constituem publicidade abusiva aquelas que sejam capazes de induzir 
a criança a desrespeitar os valores éticos e sociais da pessoa e da fa-
mília e que estimulem o consumo excessivo.
 O texto aprovado acrescenta dispositivos no Código de Defesa do 
Consumidor (CDC - Lei 8.078/90) com o objetivo de evitar excessos 
na veiculação de publicidade destinada a crianças. O CDC já cosidera 
publicidade aquela que se aproveita da deficiência de julgamento e 
experiência da criança.
Pelo projeto original (PL 5921/01, do ex-deputado Luiz Carlos 
Hauly), ficaria proibida a publicidade destinada a promover a venda 
de produtos infantis. Para Sandro Alex “ao tentar estabelecer limites 
para a má publicidade voltada ao público infantil, o texto [original] 
acabou por se revelar remédio excessivamente radical, capaz de ma-
tar o paciente.”

“Até que o sol não brilhe, acendamos uma 
vela na escuridão” – Confúcio - filósofo 

chinês (551 a.C. - 479 a.C.)

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

[O
pinião]A má gestão das cidades

Saiu a 2ª edição do Índice Firjan de Gestão Fiscal. Ele aponta a ad-
ministração dos recursos nos municípios brasileiros levando em consi-
deração cinco itens: capacidade de arrecadação, investimento em servi-
ços públicos, gasto com funcionalismo, liquidez (dívida e dinheiro em 
caixa) e custo da dívida. Os dados foram de 2011, ou seja, dos gestores 
que antecederam as atuais administrações.

Na edição do ano passado com dados de 2010, Nova Esperança ocu-
pava a posição 236 do Paraná e 3112 do Brasil, somando 0.5092 pontos 
obtendo um conceito “C”. Já em 2011 a cidade saltou algumas posições 
no índice, hoje está na posição 121 do Paraná e 1449 no Brasil, somando 
0.6240 pontos e conceito “B”. O levantamento foi feito com dados de 
5.563 cidades do país. Das 399 paranaenses, 6 não apresentaram seus 
dados para o levantamento. No Estado, 64,3% das cidades apresentam 
má gestão fiscal, tiraram as notas C (dificuldade de gestão) e D (situação 
crítica na gestão). A maioria das cidades com dificuldade tem a maior 
parte do orçamento empenhado em pagar dívidas e folha de pessoal.

O índice comprova algo já visível pela maioria dos munícipes, hoje 
o endividamento dos municípios brasileiros apontando pelos dados 
mostra que apenas 7,3% deles conseguem investir com em obras públi-
cas de qualidade. 98.8% deles não conseguem gerar, sequer, metade do 
que gastam anualmente.

Mais uma vez, Maringá obteve o primeiro lugar no Estado e o 12º 
no Brasil com 0.8785 pontos e conceito “A”. Já o Nordeste tem o pior 
desempenho entre os municípios com problema de gestão fiscal, 72,2%. 
O Sul, por sua vez, tem o maior número de cidades entre as 500 com 
melhor desempenho na administração fiscal. Os gaúchos têm 138 entre 
as melhores, os catarinenses 77 e o Paraná têm apenas 34.

Chama atenção que apenas 84 municípios brasileiros, o que corres-
ponde a 1,63% do total, alcançou nível de excelência na administração 
das finanças, enquanto 21% estão em nível crítico, além disso, oito em 
cada dez cidades geram menos de 20% do total de suas receitas, o que 
reforça a dependência do Estado e da União. No Paraná seis em cada 
dez cidades tem gestão crítica ou difícil.

Os números ainda provam que falta aos gestores públicos uma equi-
pe técnica competente que pense na melhoria da qualidade de vida da 
população, fato é que a grande parte dos prefeitos optam por inchar a 
máquina pública com companheiros, correligionários e apadrinhados 
que pouco ou nada sabem da função ao qual foram convocados e “tra-
vam” desta forma o desenvolvimento da cidade.

Os dados ainda deixam expostos que por intenção ou não, muitas 
cidades brasileiras têm gestores incompetentes, incapazes de saberem 
lidar com as contas públicas, de organizar a administração municipal 
com profissionais qualificados, o que não é regra pois em muitos muni-
cípios as equipes administrativas se desdobram na execução de projetos 
em busca de investimentos, no entanto como a cidade não apresenta 
números satisfatórios, os possíveis investidores preferem não correrem 
riscos. 

Não existe quem seja culpado com exclusividade neste caso, pois to-
dos somos responsáveis pelo voto consciente, fiscalização, participação 
e uma cobrança efetiva para que os governantes invistam os recursos 
para a busca de uma melhor gestão o que desta forma resultará não 
apenas em investimentos públicos mas também privados resultando em 
geração de emprego e renda aos munícipes e desenvolvimento a cidade.

Pioneiro José Zacharias aprova o 
asfaltamento entre a “Placa” e  o distrito 

de Ivaitinga, porém diz que o outro acesso 
também precisa receber pavimentação

ASFALTO IVAITINGA

A licitação do projeto entre a Placa 
Zaccarias e o distrito de Ivaitinga já foi 
liberada pelo DER e as obras viriam em 
uma etapa posterior. “Que tal o prefeito 
Gerson Zanusso, que tem bom trânsito 

com o governo do Estado pedir também 
ao Beto Richa que asfalte aquele trecho 
também, já que não vai onerar tanto os 

cofres públicos?”, sugeriu o pioneiro

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

Na quarta-feira pela ma-
nhã, 25, o Pioneiro José 
Zacarias esteve na reda-

ção do Jornal Noroeste e destacou 
que por diversas vezes recorreu 
a este órgão de imprensa para 
manifestar o seu desejo de ver o 
trecho entre o Bairro Bela Vista 
até o distrito de Ivaitinga um dia 
asfaltado. Houve promessas e até 
mesmo o início das obras, por vá-
rias vezes, e a Estrada da Ivaitinga 
continua sendo de terra, arenosa, 
esburacada e sem condições de 
tráfego. Em dias chuvosos para a 
tristeza daqueles que dependem 
passar ou escoar suas safras pelo 
espigão da Gleba Piúna, como é o 
caso do pioneiro José Zacharias, o 
transtorno é enorme. O anúncio 
feito pelo Governador Beto Richa 
ao prefeito Gerson Zanusso e a 
autorização do Departamento de 
Estradas e Rodagem (DER) para 
que o projeto das obras seja licita-
do animou o pioneiro, mas ainda 
não o satisfez plenamente, já que 
o anseio é também de que o outro 
acesso ligando Bela Vista/Ivaitinga 
seja também pavimentado. “Que 
tal o prefeito Gerson, que tem bom 
trânsito com o governo do Estado 
pedir também ao Beto Richa que 
asfalte aquele trecho também, já 
que não vai onerar tanto os cofres 
públicos?”, destacou o pioneiro, 

que chegou em Nova Esperança no 
ano de 1955 e conhece como pou-
cos as necessidades locais. “Aquela 
geada de 1955 eu enfrentei ela aqui 
no Paraná, que inclusive arrasou 
com a minha lavoura”, contou o 
bem humorado Sr. José Zacharias.

Propriedades Rurais
A região da Ivaitinga é forma-

da de inúmeras pequenas proprie-
dades, composta de agricultores 
familiares e que residem na zona 
rural, sem contar a população do 
Distrito, passando pela comunida-

de da Santa Terezinha e dos pro-
dutores de casulo, soja, milho, leite 
e gado que utilizam esta rodovia 
para o escoamento de suas safras e 
transporte do rebanho. 

“Por um tempo, foi colocado 
um maquinário na estrada, escava-
ram o solo, estacas foram fixadas, 
mas, nada de concreto aconteceu, 
foi só movimentação e promessas”, 
contou o pioneiro. 

Os estudantes em dias de chu-
vas perdem aula ou sofrem com a 
lama acumulada no trajeto para as 
escolas e colégios localizadas em 
Nova Esperança. 

O asfalto, sempre foi e será um 
dos meios para o atingimento do 
progresso, da integração de seus 
povos e melhoria de vida de seus 
cidadãos e, neste caso, trará o bem 
estar aos moradores, comodida-
de aos estudantes, transporte aos 
proprietários para o escoamento 
de sua produção, além do que, será 
o grande fator na busca de fixar o 
homem do campo naquela região, 
diminuindo o êxodo para pobreza 
das periferias. “Parabenizo o Ger-
son pela coragem e iniciativa, po-
rém espero que um dia também o 
trecho entre Bela Vista e Ivaitinga 
seja igualmente asfaltado, para be-
nefício das propriedades e popu-
lação no seu entorno. Se não der 
para fazer o trecho todo, faça da 
Bela Vista até o Bairro Santa Tere-
zinha e depois continue, numa ou-
tra etapa até o distrito de Ivaitinga”, 
finalizou o pioneiro José Zacharias.

“Se não der para fazer o trecho todo, faça da 
Bela Vista até o Bairro Santa Terezinha e depois 

continue, numa outra etapa até o distrito de 
Ivaitinga”, finalizou o pioneiro José Zacharias.

Hauney Malacrida

O Governo do Paraná está 
fazendo um dos maiores in-
vestimentos da história do es-
tado em ações para prevenção, 
monitoramento e redução dos 
impactos causados pelas mu-
danças climáticas. Segundo o 
secretário estadual do Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos, 
Luiz Eduardo Cheida, são R$ 
80 milhões apenas no Projeto 
de Fortalecimento da Gestão de 
Riscos e Desastres. A declaração 
foi feita nesta quinta-feira (26), 
durante o II Congresso Interna-
cional de Direito Ambiental da 
Tríplice Fronteira, realizado em 
Foz do Iguaçu. 

Cheida representou o Go-
verno do Estado no Congresso. 
Ele falou sobre o avanço da po-
lítica ambiental do Paraná, ao 
lembrar que o projeto Simcafe 
(projeto de simulação dos im-
pactos das mudanças climáticas 
globais sobre os setores de agro-
pecuária, floresta e energia), de-
senvolvido pelo Iapar, em par-
ceria com outras instituições de 
pesquisa, alertou para o fato de 
que os dez anos mais quentes da 
história foram registrados nos 
últimos 15 anos. 

Este estudo apontou algu-
mas consequências do aumento 
de temperatura, as quais já são 
possíveis de serem contatados 
atualmente. Como exemplo ele 
citou o aumento do nível do 
mar, o excesso de chuvas, fre-
quência e força das geadas, e 
outros eventos climáticos. 

AÇÕES – Segundo o se-
cretário, entre os investimen-
tos que estão sendo feitos na 
área de pesquisa, prevenção, 
monitoramento e redução dos 
impactos das mudanças climá-

ticas, está o inventário estadual 
do volume de Gases de Efeito 
Estufa (GEE). O estudo levanta 
as emissões de diferentes fontes 
e setores, o que é fundamental 
para a sugestão de medidas de 
redução dos gases na atmosfera, 
presença considerada uma das 
principais causas das mudanças 
climáticas globais. 

Outro importante produto 
em andamento é o inventário 
dos remanescentes florestais 
existentes no estado. A primeira 
fase do inventário florestal foi 
concluída e outras duas fases 
estão previstas para apresentar 
um diagnóstico atualizado e 
real da situação dos biomas do 
Paraná. 

O Projeto de Fortalecimen-
to da Gestão de Riscos garan-
tirá ao Paraná antecipar em 
até três dias de antecedência os 
fenômenos climáticos. Ente os 
equipamento adquiridos para 
prevenção estão um novo radar 
meteorológico, instalado em 
Cascavel; um sistema computa-
cional de alto desempenho para 
previsão meteorológica de alta 
resolução espacial; 100 estações 
hidrológicas e 15 estações me-
teorológicas, além da expansão 
da rede pluviométrica para to-
dos os municípios do Paraná e o 
Sistema de Gerenciamento dos 
Riscos e Desastres do Litoral. 

O sistema computacional 
de alto desempenho, instala-
do no Simepar, recebe durante 
24 horas por dias informações 
enviadas pelas estações hidroló-
gicas pluviométricas (que me-
dem a chuva) e fluviométricas 
(que medem nível dos rios). O 
sistema aprimora a previsão de 
cheias e de deslizamentos. 

Paraná faz os maiores 
investimentos da histó-
ria na área ambiental



www.jornalnoroeste.comSexta-feira, 27 de setembro de 2013
6 - GERAL JORNAL NOROESTE

As escolhas estão perma-
nentemente se fazendo pre-
sente em nossas vidas. A cada 
instante estamos tomando de-
cisões, optando por aquilo que 
consideramos mais correto. 
Mas o que efetivamente está te 
motivando? Trabalhamos por 
medo de não ter dinheiro para 
sobreviver ou por prazer em 
realizar e para ter dinheiro para 
nos satisfazer? Comemos por 
ansiedade, para atender o de-
sejo e a gula ou para alimentar 
nosso corpo físico e ter prazer? 
Falamos agressivamente com 
nosso parceiro porque estamos 
movidos pelo medo da perda e 
falta de controle sobre o outro 
ou por que o amamos e esta-
mos tentando nos entender?

Nossa vida é o resultado 
geral destas decisões. Caso ela 
não esteja sendo satisfatória, 
vale a pena fazer uma análi-
se, do que realmente te leva a 
tomar cada uma de suas deci-
sões? Sejam as mais básicas ou 
até as mais amplas como deci-
dir casar, ter um filho ou qual 
emprego escolher.

Muitas vezes não sabemos 
exatamente o que é nossa es-
sência, o que nos faz realmente 
feliz, e então tomamos empres-
tados os desejos e motivações 
dos outros, nossos pais, ami-
gos, aquilo que todo mundo 
diz que é legal e bom para nos-
sas vidas. Pode até ser que a sua 
essência seja parecida com a 
deles em algum momento, mas 
será uma questão de sorte. Vale 
a pena colocar sua felicidade 

nos parâmetros dos outros, e 
muitas vezes até culpá-los de 
nossas escolhas insatisfatórias? 
Vale a pena deixar sua felicida-
de a mercê da sorte? Não seria 
mais interessante e vantajoso 
deixar de lado a preguiça e o 
medo de errar ou ser diferente, 
e simplesmente buscar, mesmo 
que através de tentativas, erros 
e acertos, aquilo que realmente 
te deixa feliz? Buscar sua ver-
dadeira motivação? As respos-
tas não estão prontas, mas estas 
podem ser descobertas e cons-
truídas. Caso isso não acon-
teça fica fácil achar pretextos, 
refugiar-se em drogas, álcool e 
desenvolver um quadro patoló-
gico a cada semana e fazer dos 
antidepressivos super heróis, 
ser o coitadinho é mais fácil 
que enfrentar o mundo.

Sua felicidade e plenitude 
representam o resultado do 
conjunto de todas as suas es-
colhas. Portanto, comece a fa-
zer cada uma de suas escolhas 
consciente do que realmente 
as motiva, e repare como elas 
afetam o seu dia-a-dia, seus 
relacionamentos com os ou-
tros e com você mesmo. Preste 
atenção em como você se sente 
e a cada nova escolha que fizer, 
faça-a cada vez mais conscien-
te, com mais da sua essência, 
torne-se cada dia mais você. 
Acredite que maior que tudo 
que lhe acontece é o amor de 
Deus, peça sabedoria a ele, pois 
você é capaz de um novo reco-
meço sempre, basta fazer uma 
nova escolha.

Quais são as suas 
escolhas?

FLORAÍ

EMATER realiza a I Caminhada 
Internacional na Natureza

No domingo passado 
dia 22/09/13, a cidade 
de Floraí, realizou  a 

I CAMINHADA INTERNA-
CIONAL NA NATUREZA, or-
ganizada pela EMATER de Flo-
raí, em parceria com o Depto de 
Educação, Saúde e de Obras e 

Viação o com o apoio da Prefei-
tura Municipal, e a colaboração 
dos funcionários da Agropar 
e de alguns alunos do Colégio 
Urbano Pedroni.

O circuito ambiental teve 
um percurso de aproximada-
mente 12 Km, passando por be-

líssimas cachoeiras margeando 
o Ribeirão Esperança.

Houve a participação de 
aproximadamente 200 cami-
nhantes de várias cidades da re-
gião. A concentração aconteceu 
na Associação dos Funcionários 
de Floraí, onde foi servido o 

Café Rural. Antes da caminha-
da foi realizado o alongamen-
to  pelo professor  Evandro, de 
Educação Física.

Após a caminhada foi ser-
vido um delicioso almoço, or-
ganizado pela Associação dos 
servidores municipais de Floraí.

CRAS promoveu gincana esporti-
va para os alunos do Projeto Piá

O CRAS (Centro de Re-
ferência de Assistência 
Social) de Floraí pro-

moveu na quinta-feira (19/09), a 
primeira gincana esportiva com 
os integrantes do Projeto Piá.  A 
tarde recreativa aconteceu em 
um pesqueiro local e teve apoio 
da Prefeitura e comércio do mu-
nicípio.

No evento participaram cer-
ca de 50 alunos que realizaram 

competições esportivas e tam-
bém responderam um teste de 
conhecimentos gerais, no fim da 
tarde para encerrar a recreação 
foi servido um banquete para 
os alunos, professores e coorde-
nadores. O objetivo foi integrar 
as crianças do período vesper-
tino e matutino para uma me-
lhor união e convivência entre 
eles, informou administração do 
CRAS.

1. Estabeleça seu próprio lar
“Portanto o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à 
sua mulher, e serão ambos uma só carne” (Gênesis 2:24).
A ordem de Deus é específica. Um casal deve deixar pai e 
mãe e estabelecer a sua própria casa, mesmo se as finanças 
exigem que esta seja um apartamento de um quarto.

2. Continue seu namoro
“Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com 
os outros, porque o amor cobre multidão de pecados” (1 Pe-
dro 4:8). “Seu marido…ele a louva” (Prov 31:28). “a casada 
cuida …em como há de agradar ao marido” (1 Cor 7:34). 
“Amai-vos cordialmente uns aos outros …, preferindo-vos 
em honra uns aos outros” (Rom 12:10). Continue (ou talvez 
reviva) as cortesias do namoro na sua vida de casada (o). 
Casamentos bem-sucedidos não acontecem simplesmente, 
eles devem ser desenvolvidos. 

3. Lembre-se que Deus uniu vocês no casamento
“Por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à 
sua mulher. … Assim não são mais dois, mas uma só carne. 
Portanto o que Deus ajuntou não o separe o homem” (Ma-
teus 19:5, 6).
Tem o amor quase desaparecido da sua casa? O diabo (que é 
um notório destruidor de lares) é responsável por isso. Não 
se esqueça que Deus os uniu no casamento, e Ele quer que 
você fique bem e seja feliz. 

4. Guarde os seus pensamentos – não deixe seus sentidos 
prendê-lo
“Porque, como imaginou no seu coração, assim ele é” (Pro-
vérbios 23:7). “Não cobiçarás a mulher do teu próximo” 
(Êxodo 20:17). “Guarde o teu coração, com toda a diligên-
cia, pois dele procedem as fontes da vida” (Provérbios 4:23). 
“Tudo o que é verdadeiro … honesto … justo … puro … 
amável … de boa fama, … pense nessas coisas” (Filipenses 
4:8).
O tipo errado de pensar irá destruir o seu casamento. O 
diabo vai prendê-lo com pensamentos como estes: “Nos-
so casamento foi um erro”. “Ela não me entende”. “Eu não 
agüento mais isso”. “Nós podemos sempre nos divorciar, se 
necessário”. “Eu vou voltar para casa da minha mãe”. “Ele 
sorriu para aquela mulher”. Pare de pensar pensamentos 
como este ou o seu casamento acabará, porque seus pensa-
mentos e sentidos regem suas ações.

5. Nunca se recolham a noite zangados um com o outro

6. Mantenha Cristo no centro de seu lar

7. Orem juntos

8. Concorde que o divórcio não é a resposta

9. Mantenha o círculo familiar bem fechado

10. Deus descreve o amor; torne-o sua meta diária

11. Lembre-se que a crítica e a irritação destroem o amor

12. Não exagere em nada, seja moderado

13. Respeite os direitos pessoais e a privacidade um do 
outro

14. Seja limpo, modesto, ordeiro e obediente

15. Determine-se a falar baixo e gentilmente

16. Seja razoável em matéria de dinheiro e administre-o 
bem

17. Conversem e aconselhem-se livremente

17 Dicas para um 
Casamento Feliz  (

Jogos Escolares 
da Juventude

 CE Agostinho 
Stefanello, de Alto 
Paraná conquista 
medalhas no RN

A Escola Estadual Agosti-
nho Stefanelllo de Alto 
Paraná, conquista em 

Natal-RN, o bicampeonato de 
handebol Feminino de 12 a 14 
anos e o vice campeonato no 
handebol Masculino.

As equipes da escola Esta-
dual Agostinho Stefanello colo-
cam o Paraná na elite do Han-
debol Paranaense em 2014, ao 
fazerem a final dos Jogos Escola-
res da Juventude.

Contando com o apoio in-
condicional da Diretora Maria 

Helena Tinti e da Prefeitura 
Municipal, através do prefeito 
Cláudio Golemba, que não me-
diu esforços para que os atletas 
participassem dos Jogos em Na-
tal-RN.

A equipe de dirigentes técni-
cos que acompanharam a dele-
gação: Adriano Riato, José Luiz 
Bellini, Marcos Vinícius Bellini 
e Ygor Matzkeit, comemoram 
os resultados, agradecem ao es-
tabelecimento de ensino e o Co-
mércio Local, por acreditar no 
esporte.

Handebol feminino – EE Agost. 
Stefanello – Alto Paraná – 1º lugar

Handebol masculino – EE. Agost., 
Stefanello – Alto Paraná – 2º lugar

Atalaia é destaque no festival de danças UniCesumar
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Jornal Noroeste participou do 23º Congresso da ADJORI-PR
Congresso reuniu 43 veículos de co-
municação de todo o Estado e deba-
teu os desafios da mídia local, com 

oficinas de capacitação e atualização

O Jornal Noroeste participou 
nos dias 20 e 22 de se-
tembro, no Aguativa Golf 

Resort, em Cornélio Procópio do 
23º Congresso da Associação dos 
Jornais e Revistas do Interior do 
Paraná (ADJORI-PR). O evento 
reuniu 175 pessoas, entre donos 
de veículos, diretores, jornalistas, 
publicitários, fotógrafos e colabo-
radores, que representaram 43 dos 
65 jornais e revistas associados de 
várias regiões do estado.

A programação contou com 
palestras, oficinas e mesas redon-
das que abordaram diversos assun-
tos, desde linhas de financiamento 
até projetos gráficos. “O congresso 
foi pensado com o intuito de tra-
zer informação e formação não só 
para os proprietários dos veículos, 
mas para colaboradores de todas 
as áreas”, apontou o presidente da 
ADJORI-PR, Nilton Pabis do jor-
nal Folha de Irati.

A abertura oficial do 23º Con-
gresso da ADJORI-PR foi feita 
pelo secretário estadual da Comu-
nicação Social, Marcelo Cattani, 
que participou do evento acompa-
nhado por parte da equipe da Se-
cretaria Estadual da Comunicação 
Social.

Cattani falou sobre a importân-
cia da mídia impressa do interior 
para a população e para o governo. 
“Esses jornais e revistas são essen-

ciais para o Estado. Por isso, o go-
vernador Beto Richa determinou 
que tivéssemos um relacionamento 
muito próximo. Muitas vezes, é por 
essas mídias que descobrimos as 
demandas dos municípios, das pes-
soas que vivem longe dos grandes 
centros”.

IMPRENSA IMPRESSA 
O prefeito de Cornélio Procó-

pio, Fred Alves (PSC) incentivou os 
Jornais e Revistas que participaram 
da 23º edição do Congresso da Ad-
jori para continuarem divulgando 
o estado e os municípios que aten-
dem. Ele destacou que o papel da 
imprensa é imprescindível para o 
desenvolvimento dos municípios, 
principalmente no interior. "Vocês 
são verdadeiros formadores de opi-
nião e responsáveis por uma im-
prensa séria e comprometida com 
a verdade e com a população de 
suas cidades", disse o prefeito Fred 
Alves.

A proposta da Associação foi 
reunir o maior número de pro-
fissionais de imprensa filiados à 
entidade para o aperfeiçoamento 
profissional. Ainda na abertura, o 
secretário estadual do Trabalho, 
Emprego e Economia Solidária, 
Luiz Claudio Romanelli do Traba-
lho apresentou os números atuais 
da geração de empregos, que colo-
cam o Paraná na vice-liderança na-
cional. De acordo com os dados do 
Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged), em agos-
to deste ano foram gerados 12.259 
novos empregos. "Em todo o País 
foram gerados 127.648 empregos 
formais, um crescimento de 0,32% 
se comparado ao mês de julho des-

te ano", acrescentou Romanelli, que 
também é presidente do Fórum 
Nacional de Secretarias de Traba-
lho. O deputado licenciado tam-
bém defendeu maior valorização 
dos veículos de comunicação do 
interior do Estado, sobretudo dos 
jornais locais e regionais, que são 
os meios pelos quais os cidadãos se 
informam de questões mais próxi-
mas a eles. "O cidadão quer saber 
efetivamente o que está acontecen-
do em sua cidade e isso somente é 
possível graças aos jornais locais 
e regionais. Por isso, é importante 
apoiar e incentivar estes veículos 
que levam a informação direta ao 
cidadão", defendeu.

Durante as oficinas, o secre-
tário de Comunicação do Paraná, 
Marcelo Cattani defendeu uma 
maior valorização da imprensa 
regional e falou sobre os desafios 
do setor, que passa por mudanças 
estruturais e econômicas. "Temos 
uma imprensa impressa muito 

forte em todo o Estado do Paraná 
e precisamos melhorar ainda mais 
esta presença dos Jornais e Revis-
tas nas cidades interioranas. Nós 
estamos fazendo a nossa parte e 
esperamos que a cada congresso, 
vocês tenham muito mais que co-
memorar. O desafio está lançado e 
precisamos unir forças para conti-
nuarmos esta tarefa de informar ao 
povo do Paraná, tudo que acontece 
em nossa volta", observou Cattani.

O presidente da ADJORI Bra-
sil, Miguel Gobbi, que preside a 
ADJORI-SC, também destacou o 
prestígio dos veículos: “Vocês são 
os únicos retratos locais de suas 
cidades. Aquilo que representam 
para a sociedade e o gosto pelo que 
fazem emocionam”. O congresso 
ainda foi prestigiado pelo presiden-
te da ADJORI do Sergipe, Claudio 
Vasconcelos, vice-presidente da 
ADJORI do Rio de Janeiro, Pablo 
de Freitas e pelo reitor da UNI-
CENTRO Guarapuava, Nelson 

Aldo Bona.

PALESTRAS/ OFICINAS
Com o objetivo de aperfei-

çoar e a profissionalizar os jornais 
e revistas do interior do estado, o 
congresso trouxe uma série de pa-
lestras, oficinas e mesas redondas. 
O mercado digital e as tendências 
da diagramação foram alguns dos 
temas abordados.

Entre os palestrantes, o con-
gresso recebeu o gerente de mer-
cado da Fomento Paraná, Antônio 
Mileck, o secretário de Represen-
tação do Paraná, Amauri Escudero 
Martins, e o diretor do jornal cata-
rinense Metas, José Roberto Des-
champs.

Em uma mesa redonda com 
os donos de jornal, o secretário 
estadual da Comunicação Social, 
Marcelo Cattani, garantiu a conti-
nuidade do apoio do governo: “O 
governador Beto Richa nos deu 
uma missão clara de valorizar e 

buscar uma política de aproxima-
ção com os veículos de comunica-
ção de todas as regiões do Paraná”.

O secretário conversou com os 
proprietários dos veículos sobre o 
dia a dia das redações e as deman-
das de cada região, tanto na área da 
comunicação como questões rela-
cionadas à infraestrutura, saúde e 
segurança.

“Queremos ser um canal de 
ligação entre os veículos e as co-
munidades, pois a capilaridade e 
a circulação fazem dos jornais e 
revistas do interior os melhores 
veículos para se comunicar com o 
povo paranaense”, disse Cattani.

O Jornal Noroeste participou 
pela primeira vez do Congresso 
Adjori-PR ocasião em que for-
malizou sua filiação a Associação. 
O veículo novaesperancense foi 
representado por um dos seus di-
retores, José Antônio Costa e pelo 
programador visual - diagramador 
Hauney Malacrida.

Fotos: Hauney Malacrida

O diretor do Jornal Noroeste, José Antônio Costa 
com o secretário de comunicação do Paraná, Mar-

celo Cattani durante o 23º Congresso da ADJORI-PR

O presidente da ADJORI-PR, Nilton Pabis do jornal Fo-
lha de Irati oficializou a filiação do Jornal Noroeste a As-
sociação dos Jornais e Revistas do Interior do Paraná

(

Miss Melhor Idade acontece hoje em Atalaia
José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

O município de Atalaia 
realiza logo mais às 20h 
no Centro do Idoso o 

concurso Miss 3ª Idade. O evento 
marca o encerramento das co-
memorações a semana do idoso 
promovida pela Secretaria de As-
sistência Social de Atalaia.

Pensando no bem estar dos 
idosos, o município de Atalaia, 
através do prefeito Fabio e do 
vice-prefeito Duda, prepararam 
cuidadosamente junto a secretá-
ria interina da Assistência Social, 
Edna Cortarelli toda a progra-
mação que aconteceu durante a 
semana.

Na segunda-feira, 23 de se-
tembro, os idosos tiveram uma 
caminhada e após um delicioso 
café da manhã. Já na terça-feira, 
24, todos exercitaram o corpo e a 
mente com atividades físicas no 
ginásio de esportes. Na quarta-

Candidatas ao Miss Melhor 
Idade de Atalaia/ 2013

Na noite de hoje, a Miss Terceira Idade 
2012, d. Josefa Soares de Souza, passará a 

faixa a uma das 12 candidatas:

1- Maria de Fatima Alves da Silva
2- Iracy de Oliveira Cruz
3- Maria Madalena Silva da Purificação
4- Maria Aparecida da Silva Castão
5- Elza de Oliveira Pinto
6- Maria José Bezerra Cândido
7- Maria de Lurdes Teixeira dos Santos
8- Ivonete Beckhauser Siroti
9- Nilva de Oliveira Fumagalli
10- Marlene Ferreira Benedito
11- Maria Aparecida Afonso Castro
12- Teresa Damasceno Pavinati

-feira, 25, foi a vez dos idosos 
saborearem um delicioso almoço 
no salão paroquial além de as-
sistirem as belas apresentações 
do coral da UEM e participarem 
de sorteio de brindes. Na quinta-
-feira, 26, todos foram presentea-
dos com um passeio ao Parque 
do Ingá em Maringá e na noite 
de hoje, sexta-feira, 27, os idosos 
assistem ao evento que escolherá 

a Rainha, a Princesa e a Miss Sim-
patia da 3º idade de Atalaia.

Para o prefeito Fábio, a reali-
zação da semana do idoso é uma 
forma de estimular a prática de 
atividades físicas e mentais. “Os 
idosos são importantes, pois é a 
história viva de sua cidade, valo-
rizamos e conscientizamos cada 
um sobre a sua importância como 
fonte de experiências e do seu 

papel na construção de uma so-
ciedade com maior qualidade de 
vida”, enfatizou.

A secretária interina da As-
sistência Social, Edna Cortarelli 
agradeceu o empenho de todos 
na realização das atividades e des-
tacou nosso objetivo é fortalecer o 
convívio social. “Queremos valo-
rizar nossos idosos, pois para ser 
feliz não tem idade”, concluiu. 

Foto :Carlos Alberto Storti

A Secretária de Assistência Social licenciada, Carla Vilhena 
junto as candidatas ao Miss Terceira Idade de Atalaia

Atalaia é destaque no festival de danças UniCesumar

O município de Atalaia foi 
destaque durante as apre-
sentações artísticas do Fes-

tival de Danças UniCesumar (Cen-
tro Universitário de Maringá).

O evento aconteceu na noite de 
terça-feira, 24 de setembro, no audi-
tório Dona Etelvina, e contou com 
a participação de 16 danças de dife-
rentes cidades e instituições.

O festival acontece anualmente 
sendo uma realização dos acadêmi-
cos do 1º ano de Educação Física.

A atalaiense Thainá Langer 
Lodi fez o convite ao município que 
não mediu esforços para participar 
do evento. Atendendo a proposta 
deste ano com o tema: Danças con-
temporâneas, o grupo formado por 
12 crianças do 4º e 5º ano da Escola 
Municipal Vania Maria Simão, dan-

çaram ao ritmo da música “footloo-
se”.

As coreografias brilhantemente 
ensaiadas pela professora Cláudia 
Roberta Fábio Candiotto renderam 
aplausos dos presentes pela riqueza 
dos detalhes durante a apresentação.

 “A dança é uma forma de cultu-
ra e isso é fundamental para alimen-
tar essas crianças para a sociedade 
transformadora em que vivemos 
hoje", frisou a professora Cláudia.

“É mais que um orgulho para 
nós vermos essas crianças dando o 
seu melhor para representar bem 
nossa cidade nas apresentações. 
Para nós é uma conquista participar 
de um evento do nível do Festival 
de Danças UniCesumar e tudo isso 
é reflexo do empenho, da dedicação 
dessas meninas e, é claro, da profes-

sora Cláudia, pois o grupo de dança 
está representando brilhantemente 
Atalaia em Maringá. Parabéns! Ata-
laia se orgulha de todas vocês” – afir-
mou o prefeito Fábio a reportagem 
do Jornal Noroeste.

A participação no festival só foi 
possível graças ao apoio incondicio-
nal da Prefeitura através da Secretá-
ria de Educação de Atalaia, Ângela 

Maria Candiotto que auxiliou o 
grupo na confecção dos trajes para a 
apresentação além de disponibilizar 
o transporte para a participação no 
Festival.

O festival teve também a parti-
cipação de escolas e colégios públi-
cos e particulares de Maringá e dos 
municípios de São Jorge do Ivaí e 
São João do Caiuá.

Divulgação

O grupo formado por 12 crianças do 4º e 5º 
ano da Escola Municipal Vania Maria Simão, 

dançou ao ritmo da música “footloose”.

Professora Cláudia e a acadêmica do 1º ano 
de Educação Física Thainá junto as crianças 
atalaienses que renderam aplausos durante a 

apresentação no Festival de Danças UniCesumar. 

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br
ASCOM/ADJORI-PR
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SALA COMERCIAL DE APROX. 480M²
02 BWC, COZINHA, MEZANINO. RUA 
IBRAHIM IBRAHIM, 105 EM FRENTE A 
QUIMISA - R$3.000,00 - (44)98685200

RESIDENCIAL JOMAR
 Apartamentos com 70 mt²:
* 02 Dormitorios sendo 1 Suite 
* Sala Estar/Jantar
* cozinha
* Bwc Social 
* Area de Serviço 
* 1 Vaga para Garagem 
Àrea de Lazer:
* Salão de Festa todo mobiliado 
* Playground
Excelente localização situado na Rua 
Emiliano Perneta Próximo ao Parque das 
Grevilhas.
R$600,00 + condomínio
(44)98685200 - (44)32525200

EDIFÍCIO ACRE: 02 DORMITÓRIOS, 
SALA, COZINHA, BWC SOCIAL, 
LAVANDERIA. EXCELENTE LOCA-
LIZAÇÃO, EM FRENTE AO COLÉGIO 
CORAÇÃO DE JESUS, RUA LEVI 
CARNEIRO,386 APTO. 201 - R$600,00 + 
CONDOMÍNIO - (44)98685200

RESIDÊNCIA EM ALVENARIA COM 02 
DORMITORIOS, SALA, COPA, COZI-
NHA, BWC SOCIAL, LAVANDERIA, GA-
RAGEM COBERTA. RUA ANA NERY,288 
PROXIMO A APAE - R$500,00
(44)98685200 - (44)98384941

RESIDÊNCIA EM MADEIRA COM 04 
DORMITÓRIOS, SALA, COPA, COZI-
NHA, BWC SOCIAL, LAVANDERIA, 
AVENIDA SÃO JOSÉ,1736 - R$550,00 - 
(44)98685200

RESIDÊNCIA 03 DORMITÓRIOS(SENDO 
01 SUÍTE), BWC SOCIAL, COZINHA, 02 
SALAS, LAVANDERIA COBERTA, GA-
RAGEM PARA 02 CARROS COBERTA.
RUA BRIGADEIRO ROCHA LOURES, 
138 
R$850,00 - (44)98685200 - (44)32525200

RESIDÊNCIA EM ALVENARIA COM 
03 DORMITORIOS(SENDO 01 SUÍ-
TE), SALA, COZINHA, BWC SOCIAL, 
LAVANDERIA COBERTA, GARAGEM 
COBERTA 
EXCELENTE LOCALIZAÇÃO NO JAR-
DIM SANTO ANTONIO
R$670,00 - (44)98685200

fundos- 02  comodos (opcional sala e quarto) 
Bwc, cozinha, área de serviço, churrasquei-
ra. – Valor R$ 180.000,00 - fone 3252-8218

Terreno Jardim Sta. Cruz.
Quadra 1 lote 7 e 8. 367,20m².Valor R$ 
90.000,00  Fone 3252-8218.

Apartamentos Residencial Araguaia – Rua 
Francisco Beltrão s/n – Com 02 quartos, 
sala, cozinha, Bwc, área de serviço e uma 
vaga de garagem. Financiado na planta pelo 
programa Minha Casa Minha Vida ou direto 
pela Construtora (entrega até março de 
2015). Fone 3252-8218. 

Casa - Rua 31 de Março casa nova com 3 
quartos sendo 1 suíte, sala, cozinha, Bwc, 
área de serviço, área de serviço. Edícula 
com dispensa Bwc e varanda. Valor R$ 
250.000,00.
 Fone 9935-6526.

Casa – Rua Ciro Cardoso, 640 Esquina com 
a Rua Emiliano Perneta (Fndos Dyork)
Alvenaria – Laje, com 2 quartos, sala, cozi-
nha, Bwc, área de serviço e varanda. Valor 
R$ 130.000,00 - Fone 3252-8218. 

Sobrado – Rua Ulisses Roseira, 196 – 
Centro – Nova Esperança. (Frente ABB). 
Térreo com 02 salas, 01 copa, cozinha (com 
ármarios planejados), lavabo e dispensa. 
Parte superior
02 suíte sendo uma com closed e com 
banheira, mais dois quartos, uma sala com 
sacada
e Banheiro social. Edicula com quarto, 
sala, cozinha, banheiro e area de serviço 
com churrasqueira. Garagem para 3 carros. 
metragem sobrado 284,89m², edícula com 
68,64m²
Area total terreno 415,50m². Valor R$ 
400.000,00 Fone: 3252-8218. Obs: Aceita 
imóvel de menor valor no negócio, ou carro.

- 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

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

Apartamento – Rua Levi Carneiro, Aparta-
mento 601 - Ed. Rio Branco – (Edificio com 
Elevador), 3 quartos (sendo 01 suite), sala, 
copa, cozinha, bwc social, área de serviço, 
01 vaga de garagem. Valor Aluguel 700,00 
Fone: 3252-8218.

Casa - Rua Manoel Ferreira Rua Pro-
jeta H, Casa de alvenaria / laje.Com 2 
Quartos,Sala,Cozinha, Bwc, Área de Servi-
ço, Garagem.Valor 500,00. Fone 3252-8218

Casa – Rua Nilo Cairo, 10 – (Esquina com 
Av. Felipe Camarão) Com 03 quartos sendo 
uma suíte, sala, copa, cozinha, Bwc social, 
dispensa, área de serviço e garagem. Valor 
R$1.000,00 – Fone 3252-8218.

Casa Rua Florianópolis, 151 – Jd Village. 
Com 03 quartos sendo uma suíte, sala, co-
zinha, banheiro social, dispensa e garagem.
Valor R$850,00 – Fone 3252-8218.

Casa Rua Primo Gazola, 143- Requião 3 
Com 02 quartos, sala, cozinha, área de 
serviço, banheiro e garagem. Valor R$480,00 
Fone 3252-8218.

Casa Rua projetada A, 273 – Jd.  Novo Hori-
zonte. Com 3 quartos, sala, cozinha, área de 
serviço. Valor R$350,00 Fone: 3252-8218.

RESIDENCIA 03 DORMITORIOS, SALA, 
COZINHA, BWC SOCIAL, LAVAN-
DERIA, GARAGEM COBERTA. RUA 
INES, 364 CONDOMINIO AMOREIRA - 
R$580,00 + CONDOMINIO - (44)98685200

APARTAMENTO EM EXCELENTE LO-
CALIZAÇÃO. RUA LUIZ ZACARIAS,440
EDIFICIO MARABÁ - R$400,00 + CON-
DOMÍNIO - (44)98685200

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

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

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

ClassiNoroeste
O Classificado do Jornal Noroeste

CASAS  NOVAS a partir de 
R$ 449,00 mensais

em Castelo Branco, ligue 
agora para 44

3305-7962 ou 9159-4546 
Vivo -9863-3000 Tim

Imóvel em construção 
financiado pela Minha Casa

Minha Vida, ganhe 
subsídios e use seu FGTS.
Ligue agora para maiores 

informações.

RESIDÊNCIA COM 03 DORMITÓRIOS, 
SALA, COZINHA, BWC SOCIAL, 
EDÍCULA COM 01 DORMITÓRIO. 
R$125.000.00 - RUA CRAVO, 95 - 
(44)98685200

TERRENO DE APROX. 2.500M² NA AVE-
NIDA SANTOS DUMOND PRÓXIMO AO 
ASSERNE - R$750.000.00 - (44)98685200 
- (44)98384941

RESIDÊNCIA COM 03 DORMITÓRIOS 
(SENDO 01 SUÍTE), BWC SOCIAL, 
SALA AMPLA, COZINHA, DESPENSA, 
GARAGEM COBERTA COM LAVANDE-
RIA E CHURRASQUEIRA
RUA ULISSES ROSEIRA COM VER. 
JOSÉ GAZOLA,363
R$265.000.00 - (44)98685200

RESIDÊNCIA DE 215 M², COM 04 
DORMITÓRIOS (SENDO 01 SUÍTE), 
SALA, COPA, COZINHA, BWC SOCIAL, 
LAVANDERIA COBERTA, DESPENSA, 
EDÍCULA COM 01 BWC, 01 DORMI-
TORIO, GARAGEM PARA 04 CARROS, 
TERRENO DE APROX. 620M² - RUA 
VER. JOSÉ GAZOLA,1718 - R$250.000.00 
- (44)98685200 - (44)32525200

RESIDÊNCIA COM 03 DORMITÓ-
RIOS, SALA, COPA, COZINHA, BWC 
SOCIAL, LAVANDERIA COBERTA, 
GARAGEM COBERTA - RUA DAS 
LARANJEIRAS,15- JARDIM DAS 
FLORES - R$83.000.00 - (44)98685200 - 
(44)98384941

UM SÍTIO DE 2,65 ALQUEIRES 
ARRENDADO COM MANDIOCA, BAR-
RACÃO BICHO DA SEDA, 01 CASA. 
VALOR:R$200.000.00 - ACEITA CAMI-
NHÃO OU CASA DE MENOR VALOR 
EM NOVA ESPERANÇA - BARÃO DE 
LUCENA - (44)98685200 - (44)98384941

RESIDÊNCIA 03 DORMITÓRIOS (SEN-
DO 01 SUITE), SALA, COZINHA, BWC 
SOCIAL, LAVANDERIA, GARAGEM 
COBERTA,TERRENO DE 315M² - RUA 
ANA NERY,278
CONJUNTO JULIO ZACARIAS - 
R$150.000.00 - (44)98384941
(44)98685200

EDIFÍCIO ACRE
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 
BWC SOCIAL, LAVANDERIA. EXCE-
LENTE LOCALIZAÇÃO, EM FRENTE 
AO COLÉGIO CORAÇÃO DE JESUS, 
RUA LEVI CARNEIRO,386 APTO. 
201- R$ 155.000.00 - (44)98685200 - 
(44)98384941

TERRENO DE APROX.600m2 - RUA BA-
RÃO CERRO AZUL - BAIRRO SANTOS 
DUMOND - QUADRA 43, DATA 10 - AO 
LADO DA FACULDADE UNIPAR - 
R$180.000.00 - PARANAVAÍ-PR - ACEITA 
CARRO EM BOM ESTADO ATÉ NO 
VALOR DE R$30.000,00. TRATAR NO 
CELULAR: (44)98384941 - (44)98685200

RESIDÊNCIA + TERRENO AO LADO - 
RESIDENCIA DE 110M² COM 03 QUAR-
TOS, SENDO UM SUITE, SALA ESTAR, 
COZINHA COM MOVEIS PLANEJADOS, 
BANHEIRO SOCIAL, VAGA DE GARA-
GEM COBERTA, LAVANDERIA
VALOR:R$220.000.00 (ACEITA FINAN-
CIAMENTO BANCÁRIO) TERRENO DE 
APROX. 150M² - VALOR:R$80.000.00 
- RUA EMILIO SBRANA,176 JARDIM 
DIAS I  - MARINGÁ-PR - (44)98685200 - 
(44)98384941

TERRENO DE APROX. 360 M² - EM 
EXCELENTE LOCALIZAÇÃO - CON-
DOMÍNIO BARBIERI - R$80.000,00 - 
(44)98685200 - (44)98384941

TERRENO DE APROX. 436M². RUA 
ANTONINO DE A. BARBOSA - JARDIM 
VILLAGE - R$95.000,00 - (44)98685200

RESIDENCIAL JOMAR
APARTAMENTO NOVO
 Apartamentos com 70 mt²:
* 02 Dormitorios sendo 1 Suite 
* Sala Estar/Jantar
* cozinha
* Bwc Social 
* Area de Serviço 
* 1 Vaga para Garagem 
Àrea de Lazer:
* Salão de Festa todo mobiliado 
* Playground
Excelente localização situado na Rua 
Emiliano Perneta Próximo ao Parque das 
Grevilhas. (44)98685200 - R$165.000,00 - 
ACEITA FINANCIAMENTO

RESIDÊNCIA DE 125M² EM TERRENO 
DE 15X55. AVENIDA ROCHA POMBO 
- PARANACITY-PR - R$130.000.00 - 
(44)98685200 - (44)98384941

RESIDENCIAL VILA ITÁLIA
APARTAMENTO COM:
*02 QUARTOS
*BANHEIRO
*SALA DE TV/JANTAR
*AREA DE SERVIÇO
*COZINHA
*GUARITA
*CENTRAL DE GLP
*WC DE LAZER
*ATI/API
*SALÃO DE FESTAS 
*QUADRA POLIESPORTIVA 
*ESTACIONAMENTO
ÁREA TOTAL DO APTO. 56,62 M2 
LOCALIZAÇÃO: AV. NEY BRAGA- s/n- 
Mandaguaçu -PR
Residencial já liberado, disponivel para 
financiamento Minha Casa Minha Vida e 
Outros. R$95.000.00 - (44)98685200

RESIDÊNCIA COM 02 DORMITÓRIOS, 
SALA, COZINHA, BWC SOCIAL, GA-
RAGEM. RUA MARANHÃO, 321-CI-
DADE ALTA- NOVA ESPERANÇA-PR 
- R$50.000.00 - (44)98685200

AGÊNCIA DO 
TRABALHADOR

NOVA ESPERANÇA-PR

Dia 01/10 inicia o curso de COSTUREIRA INDUSTRIAL. Interessados 
procurar o CRAS para maiores informações.

Curso para OPERADOR DE EMPILHADEIRA. Interessados procurar 
a Agência do Trabalhador ou o CRAS do dia 23/09 a 04/10 para maiores 
informações.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Vaga para 
trabalhar no Frango Canção de Paranavaí. 
Interessados comparecer dia 01/10 ás 14h30 
na Agência. 

PRECISA-SE - Vaga para FAMÍLIA ou 
CASAL trabalhar em um sítio no tratamento 
de ovinos e serviços gerais próximo a Igua-
temi, interessados comparecer na Agência 
para maiores informações.

PRECISA-SE - Vaga para PEDREI-
RO, CARPINTEIRO, ENCANADOR, 
ARMADOR, PINTOR, SERVENTE DE 
PEDREIRO, para trabalhar na A YOSHII 
MARINGA ENGENHARIA. Interessados 
comparecer na Agência do Trabalhador.

PRECISA-SE - Vaga para PEDREIROS 
E CARPINTEIROS para trabalhar em uma 
obra em Ourizona temporariamente (4 a 5 
meses). Interessados comparecer na Agência 
do Trabalhador para maiores informações.

PRECISA-SE - Vagas para SOLDADOR, 
OPERADOR DE DOBRADEIRA, OPERA-
DOR DE TORNO CNC, OPERADOR DE 
FURADEIRA, OPERADOR DE CALAN-
DRA, BORRACHEIRO OU AUXILIAR 
DE BORRACHEIRO, PINTOR INDUS-
TRIAL, OPERADOR DE GUILHOTINA, 
OPERADOR DE PRENSA, OPERADOR 
DE PONTE ROLANTE para trabalhar 
na NOMA. Interessados comparecer na 
Agência do trabalhador para preenchimento 
da ficha.

PRECISA-SE - Vaga para MOTORISTA 
(CNH-D/E), OPERADOR DE TRA-
TOR (CNH B), AJUDANTE GERAL 
(PLANTIO, VINHAÇA, INDÚSTRIA, 
HERBICIDA, ENGATE), SOLDADOR, 
BORRACHEIRO, VIGIA, TÉCNICO 
AGRÍCOLA para trabalhar na USINA SAN-
TA TERESINHA de Iguatemi. Interessados 
comparecer na Agência para preenchimento 
da ficha.

PRECISA-SE - Vagas para AUX DE 
PRODUÇÃO INDUSTRIAL, EMPACO-
TAMENTO, GERAÇÃO DE VAPOR, 
TRATAMENTO DO CALDO, AUX ADMI-
NISTRATIVO, AUX ALMOXARIFADO, 
MECÂNICO, BORRACHEIRO (CNH D), 
para trabalhar na USINA ALTO ALEGRE 
de Colorado, com direito a Transporte e 
Cesta básica. Interessados comparecer na 
Agência para preenchimento da ficha.

PRECISA-SE - Vagas para AJUDANTE 
DE PESQUISA AGRICOLA para Safra 
2013/2014 na empresa RURÍCULA.  Os 
interessados devem comparecer na Agência 

para preenchimento da ficha de inscrição.

PRECISA-SE - Vagas para AUXILIAR 
DE FABRICAÇÃO, AUXILIAR DE 
PRODUÇÃO E AJUDANTE DE CARGA 
E DESCARGA. Interessados comparecer na 
Agência do trabalhador. 

HÁ VAGAS PARA: 
AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO / 
AÇOUGUEIRO
AJUDANTE DE BUFFET
AJUDANTE DE CONFECÇÃO
AJUDANTE GERAL
AJUDANTE DE MECÂNICO
AJUDANTE DE MOTORISTA
ALINHADOR DE PNEUS
ATENDENTE DE BALCÃO
ATENDENTE DE LANCHONETE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PPD)
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
AUXILIAR DE ESTUDIO
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
AUXILIAR DE SOLDADOR
CASEIRO
CABELEIREIRA
CAIXA 
CALDEIREIRO
COSTUREIRA EM GERAL
COZINHEIRA / AUXILIAR DE CO-
ZINHA
CREDIARISTA
ELETRICISTA DE AUTOS
EMPACOTADOR
ENCANADOR
ESTETICISTA
FUNILEIRO DE AUTOMÓVEIS
MARCENEIRO
MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS
MOTORISTA CARRETEIRO
MOTORISTA DE CAMINHÃO TRUCK
MOTORISTA ENTREGADOR
OPERADOR DE CAIXA
OPERADOR DE EMPILHADEIRA
OPERADOR DE GUINDASTE 
MÓVEL E MUNK
PINTOR DE AUTOMÓVEIS
PROFESSOR DE ADMINISTRAÇÃO, 
INGLÊS, INFORMÁTICA E MANU-
TENÇÃO
PROMOTOR DE VENDAS
REPOSITOR DE MERCADORIAS
REPRESENTANTE COMERCIAL
SECRETÁRIA
TÉCNICO EM INFORMÁTICA
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO 
TRABALHO
TRABALHADOR RURAL
VENDEDOR
VENDEDOR DE SERVIÇOS
VENDEDOR EXTERNO

RESIDÊNCIA EM ALVENARIA COM 
APROX. 70 M². TRAVESSA DAS ANDO-
RINHAS,1441 - R$35.000.00 - PARANA-
CITY-PR
(44)98685200 - (44)32525200

RESIDÊNCIA EM ALVENARIA COM 03 
DORMITÓRIOS, 02 SALAS, COZINHA, 
BWC SOCIAL, LAVANDERIA COBER-
TA COM APROX. 45M². RUA INGÁ, 
1250 - R$45.000.00 - PARANACITY-PR - 
(44)98685200 - (44)32525200

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

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

CASA EM CONDOMÍNIO FECHADO: 03 
DORMITÓRIOS, SALA, COPA COZINHA, 
BWC SOCIAL, LAVANDERIA COBERTA, 
01 VAGA DE GARAGEM, SALÃO DE 
FESTAS. RUA INÊS, 364- CONDOMÍNIO 
AMOREIRA. VALOR A NEGOCIAR -  
(44)98685200

CONDOMÍNIO MIRANTE DO RIO PA-
RANÁ - PORTO RICO
DETALHES DO EMPREENDIMENTO:
- Portaria
- Rampa naútica exclusiva
- Espaço Gourmet com churrasqueira
- Quadra de Tênis
- Academia Terceira Idade
- Estacionamento rotativo para barcos e 
carretas
- Praça central
- Quadra poliesportiva
Lotes a partir de 450 m² financiados em 
até 120 meses com lavratura de escritura 
imediata. A PARTIR DE R$65.000.00 - 
(44)98685200
 
LOTEAMENTO JARDIM PARAÍSO
O loteamento JARDIM PARAÍSO, localiza-
-se no perímetro urbano, a 800 metros da 
FANP - Faculdade do Noroeste Paranaense, 
na saída para Uniflor, próximo ao Conj. 
Novo Horizonte e Clube Campestre, no 
munícipio de Nova Esperança. Possui 429 
lotes de 202 a 518 m². Excelente localização, 
sendo a tendência de crescimento da cidade 
nesta região.
INFRAESTRUTURA
A infraestrutura já esta incluída no preço:
- Asfalto e Meio Fio, Galerias de águas 
pluviais, Luz e Energia, Rede de água, Arbo-
rização, Lotes demarcados, Rede de Esgoto.
Parcelamento em até 156 meses. Parcelas a 
partir de R$ 358,34 mensais - (44)98685200 
- (44)9838-4941

RESIDÊNCIA DE MADEIRA EM TERRE-
NO DE 420M². EXCELENTE LOCALIZA-
ÇÃO. PRAÇA MAR. ARTHUR DA COSTA 
E SILVA - R$120.000.00 - (44)98685200

RESIDÊNCIA EM ALVENARIA COM 
03 DORMITORIOS, 02 BWC SOCIAL, 
SALA, COZINHA AMPLA ,GARAGEM 
COBERTA. RUA GEN. EUCLIDES BUE-
NO,1002 - R$150.000,00 - (44)98685200

ATENÇÃO SRS. PROPRIETÁRIOS DE 
IMÓVEIS QUE QUEIRAM DEIXAR SOB 
NOSSA ADMINISTRAÇÃO, A IMOBI-
LIÁRIA MANZOTTI ESTA PRECISAN-
DO PARA ATENDER CLIENTES NA 
LOCAÇÃO  OU VENDA DOS MESMOS, 
NAS CIDADES DE NOVA ESPERANÇA, 
ALTO PARANÁ, PARANAVAÍ, ATALAIA, 
CRUZEIRO DO SUL, PARANACITY, 
CASTELO BRANCO, MARINGÁ. CON-
TATO: 44-9838-4941 - 44-9868-5200 - DEP. 
COMERCIAL E VENDAS

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

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

Casa de Alvenaria, Av Rocha Pombo, 1004 
– Centro – Nova Esperança.  Com 3 quartos 
sendo uma suite, sala, cozinha, Bwc, área de 
serviço, dispensa, garagem para dois carros.
Valor R$ 200.000,00 – Fone 3252-8218.

Casa de Alvenaria, Av. Paraná, 646 – com 
02 casas – Casa da frente- 03 quartos, sala, 
copa, cozinha, bwc, área de serviço. Casa 

ALUGA

PROCURA-SE UMA 
CASA PARA ALUGAR, 

DE PREFERÊNCIA, PRÓ-
XIMO AO NIS. TRATAR 
COM VILMA 9837-0269

IMÓVEIS
VENDE

VENDE-SE
CB300 - ANO 2010 - COR PRETA - TRATAR COM 

GLAUBER: 9943.9382 OU 3252.1589
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PLACAS ENGRAÇADAS ESPALHADAS PELO BRASIL
SEPARADOS NA 
MATERNIDADE

Dario Roque Silva - 
Bombeiro

Beija-flor - Pinga Fogo

Alisson Batista - 
Proprietário Auto Posto 

Yala 1 PB

Zinedine Zidane - Ex 
Jogador da Seleção 

Francesa

HUMOR
Loira

Durante uma apresen-
tação, um ventríloquo 
estava contando todo o 
seu repertório de piadas 
de loiras ao seu marionete 
Zequinha. De repente uma 
loira se levantou e come-
çou a discursar:
— Já ouvi o suficiente das 
suas piadas denegrindo 
as loiras, seu idiota! O 
que o faz pensar que pode 
estereotipar as mulheres 
desse jeito? O que tem a 
ver os atributos físicos de 
uma pessoa com o seu 
valor como ser humano? 
São caras como você que 
impedem que mulheres 
como eu sejam respeitadas 
no trabalho e na comuni-
dade, que nos impedem 
de alcançar o nosso pleno 
potencial como pessoa. 
Por sua causa e por causa 
das pessoas da sua laia, 
perpetua-se a discrimina-

ção, não só contra as loiras, 
mas contra as mulheres em 
geral. Tudo em nome desse 
pseudo-humor! Perplexo e 
envergonhado, o ventrílo-
quo começou a se desculpar:
— Minha senhora, não foi 
essa a minha intenção... E a 
loira, em tom raivoso, inter-
rompe:
— Fique fora disso, meu 
senhor! Eu estou falando 
com esse rapazinho despre-
zível que está sentado no seu 
colo!

Avião
Um avião, cheio de deputa-
dos e senadores, caiu numa 
mata em Minas Gerais. Um 
mineirinho que viu a queda 
foi até o local e enterrou todo 
mundo. No dia seguinte, um 
helicóptero que procurava o 
avião desaparecido, ao ver os 
destroços, pousou.
— Onde estão as pessoas que 
estavam no avião?

— Uai, sô! Interrei tudo.
— Mas não podia, pois eram 
políticos importantes. E não 
tinha nenhum vivo?
— Óia! Inté discunfiei que 
tinha, e gritei: Tem arguém 
vivo aí? Uns déis levantô a 
mão.
— E onde eles estão?
— Uai! Interrei anssim 
mermo, pruque du jeito que 
político mente... Num creditei 
em ninhum deles.

Fuga

O doido planejava fugir do 
hospício com um parceiro, e 
disse a ele:
— Vamos fugir de noite pelo 
buraco da fechadura.
De noite, os dois saíram de 
fininho e chegaram à porta. 
Mas o primeiro doido disse, 
decepcionado:
— Ih... pode desistir, não vai 
dar mais pra fugir.
— Por que?
— Esqueceram a chave na 
fechadura.

CARICATURA DA SEMANA

Dicas de pesca
Coloque o chumbo na linha, 

desencape um fio elétrico na es-
pessura proporcional à espessu-
ra da  

linha utilizada. Use a prote-
ção plástica do fio em pequenos 
pedaços de aproximadamente 5 
mm.  

Após o chumbo,   coloque a 
proteção plástica na linha.   Dê 
o nó da linha com o empate e 
anzol . A proteção cobrirá o nó 
impedindo o atrito do chumbo.   
Gentileza José Sani Neto 

Dica para o peixe não cortar 
sua linha 

Um  dica  simples e eficiente 
quando estiver pescando peixes 
redondos como pacú,  tambaqui 
ou  

tambacu: não use encas-
troador. Para evitar que o peixe 
não corte a linha, use um anzol 
com haste mais comprida. Ex-
perimente e aprovará.  Gentileza 
José Roberto Biffi

Isca para Pacus 
1- Para Pacu  use como isca a 

fruta acerola, pois é uma isca se-
letiva e não pega outros peixes.  

2- Ingredientes 
1 copo de farinha de trigo
3/4 de  copo de fubá
1 copo de suco de maracujá

1 tablete de passoca   de 
amendoin

Modo de preparar
Misture tudo numa vazilha e 

depois faça   pequenas bolinhas   
em seguida

coloque água para ferver, co-
loque as bolinhas quando elas 

Parte de um grupo de Nova Esperança que esteve 
pescando no Rio Paraná, no Paraguai

Dica para o Chumbo não Arrebentar

Divulgação

subirem retire e
coloque-as no fubá
Gentileza: Leandro & Valdir
3- Utilizei o chamado “toma-

te silvestre”, aqueles tomatinhos
miúdos vermelhos para pes-

car pacús.
Confesso que me surpreendi 

com a eficácia...

Fotos divulgação

Bem direta e objetiva, a placa cita 
as condições para que a pessoa 

possa utilizar a montanha russa...

Contem glúteos? Como assim? O 
correto não seria “glúten”?

Fuga II
Desta vez o plano de fuga era 
pra pular o portão. Chegou a 
noite, mas na hora-H o doido 
disse:
— Ih... não vai dar pra pular 
o portão!
— Mas por quê?
— Esqueceram ele aberto.

Economia de água
O pai judeu falou:
— Isaac já fez?
— Sim, babai.

— Jacob já fez?
— Sim, babai.
— Sarah já fez?
— Sim, babai.
— Raquel já fez?
— Sim, babai.
— Então bode dar a descar-
ga.

Sonho de liberdade
O pai cubano pergunta ao 
filho pequeno:
— O que você quer ser quan-
do crescer?
— Estrangeiro.

POR: PAULO NUNES

Milton Troleis 
- Sec. Adm de 

Presidente Caste-
lo Branco
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Social
vidualevidual@hotmail.com

Osvaldo Vidual

A ex-prefeita Maly Benatti e o ex-prefeito José Benatti 
estiveram em Paranavaí, participando do grandioso 
jantar onde se comemorou os 10 anos do SICOOB-

-Noroeste. Na ocasião Maly e José Benatti parabeni-
zaram a gerente de Nova Esperança Teresinha Lazari-
ni Vidual que representa o SICOOB em nossa cidade.

Osvaldo Vidual

Mauricio L. da Silva

ORLANDO KISSNER

A Prefeita de Presi-
dente Castelo Bran-

co  Gisele Faccin 
assinou esta sema-
na, junto ao Gover-

nador do Estado 
Beto Richa o termo 
de adesão para a 

realização do Plano Diretor de seu município. Na ocasião o Deputado Estadual Evandro Junior e o Se-
cretário de Desenvolvimento Urbano (SEDU) Ratinho Jr. participaram da solenidade. Depois, para licitar 
o projeto, o município terá à disposição R$ 50 mil, oriundo da Secretaria de Desenvolvimento Urbano.

Dra Thiara Rando Bezerra Cunha, prestigiou a inauguração 
da nova sede da OAB Sbucessão de Nova Esperança, que 
contou com o prestígio também da diretoria da OAB/PR e 
do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil

Representando o Jornal Noroeste, José Antônio Costa, 
diretor e Hauney C. Malacrida, Diagramador, com 

suas esposas Eliane e Michelle, estiveram participando 
do 23º Congresso da Adjori/PR acontecido nos domí-

nios do Aguativa Resort em Cornélio Procópio-PR

Jorge Endo - Foto Ásia

Jornal Folha Extra/Wenceslau Braz

Os irmãos Júlio César e Paulo Rogério jun-
tamente com sua equipe de colaboradores, 
comemorando 01 ano de instalação do De-
pósito Oliveira e na oportunidade agrade-
cem aos amigos e clientes pela preferência


