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OPINIÃO

PÁG. 2

Se ganho 
dinheiro:

PROTESTO!

FÁBIO YAMAMOTO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
O vice-prefeito de Nova Esperança, Fábio Yamamoto esteve na quarta-feira, 12 de fevereiro 
em Curitiba, em audiência com o presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, desembarga-
dor Guilherme Luiz Gomes. Na ocasião Yamamoto agradeceu o empenho do TJ que aten-
deu uma reivindicação de advogados e da população de Nova Esperança através da vinda 
do Juiz de Direito – dr. Rodrigo Brum Lopes que até então era juiz na Comarca de Mati-

nhos no litoral do Estado. Fábio Yamamoto aproveitou o ensejo para reforçar ao presidente 
do Tribunal um pedido feito em abril passado, onde uma comitiva de autoridades locais 
solicitou a criação da Vara do Juizado Especial Cível para Comarca de Nova Esperança.

PÁG. 5

Secretário Municipal de 
Saúde visita Barão de 

Lucena e Ivaitinga

NOVA ESPERANÇA

NOVA ESPERANÇA

Secretaria da Educação vai transformar 
o antigo Colégio Novo Tempo em creche

A Secretaria de Educa-
ção em atendimento 
do disposto na EC. 

59/2009 e inciso IV do Art. 
208 da CF, irá destinar as an-
tigas instalações do Colégio 
Novo Tempo para  uma creche 
a qual atenderá aproximada-
mente 200 crianças suprindo 
a de� ciência atual de vagas 
no Município que atualmen-
te esta próxima a 500 vagas e 
ainda atendendo uma antiga 
reivindicação dos moradores 
daquela região que já apresen-
taram abaixo assinado pedin-
do a abertura de novas vagas. 
O problema da falta de vagas 
para crianças nas creches vem 
sendo encarado pela atual ad-
ministração como um grande 
desa� o devido ao  alto número 
de solicitações de novas vagas 
que vem sendo feito diaria-
mente pelas mães que neces-
sitam deste espaço para deixar 
suas crianças enquanto estão 
trabalhando.  PÁG 11

OPORTUNIDADE DE EMPREGO

PÁG. 5

PÁG. 3

POLICIAL

Adolescente 
é apreendida 

com crack
PÁG. 12

BELEZA

PÁGs. 2 e 9

Alto Paraná, Atalaia e Floraí iniciam ano letivo

Foto meramente ilustrativa – Divulgação

Miss, Mister 
e Miss Teen 

ECO PARANÁ


