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Queda na temperatura faz aumentar casos de 
doenças respiratórias entre a população

O frio começou e, com ele, 
a época do ano onde as doen-
ças respiratórias mais se proli-
feram. A queda da temperatura 
somada à baixa umidade do ar 
e a uma maior concentração dos 
poluentes é um prato cheio para 
esse tipo de enfermidade e quem 
mais sofre são crianças e idosos. 
Além de tomar cuidados básicos 
do dia a dia, ele diz que a vacina 
é uma das melhores formas de 
se prevenir da doença. "A pre-
venção através da vacina é fun-
damental", conta o médico Dr. 
Haroldo Marques Bezerra. 
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Presidente 
Castelo Branco 

democratiza 
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Governador 

Beto Richa 
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Em reunião com André Vargas, o secre-
tário de administração de Paranacity, 

José Claudio Batista, enfatizou a impor-
tância da interlocução entre a adminis-
tração do município e o parlamentar, 

“André Vargas é um parlamentar munici-
palista, tem sempre atendido as nossas 
solicitações e precisamos manter esse 

relacionamento”, completou. Pág. 7

Fabio Yamamoto 
é recebido pelo 
presidente da 
Sanepar em Curitiba 
que assegura R$ 
2,5 milhões de 
investimentos para 
Nova Esperança
Pág. 7

Prefeitos de Atalaia e Floraí vão à 
Brasília solicitar o apoio de Vargas - Pág. 13

Paranacity em 
Brasília
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Presidente Castelo Branco democratiza a eleição para 
escolha dos novos membros do Conselho Tutelar

Em cumprimento a 
Lei do ECA  (Esta-
tuto da Criança e do 

Adolescente) determinan-
do que "em cada Municí-
pio haverá, no mínimo, um 
Conselho Tutelar composto 

A prefeita Gisele Faccin participou do processo 
democrático para a escolha dos novos conselheiros 

tutelares de Presidente Castelo Branco

Presidente do CMDCA Lucimar Magalhães, Prefeita 
Gisele Faccin e a Secretária da Assistência Social 

Maria Bandeira durante o processo eleitoral

Colaboradoras imprescindíveis para o sucesso das 
eleições para conselheiros tutelares

Fotos: Alex Fernandes França

de cinco membros, escolhi-
dos pela comunidade local 
para mandato de três anos, 
permitida uma recondução" 
(artigo 132).

 O Conselho Munici-
pal dos Direitos da Criança 

e Adolescente realizou na 
terça-feira, 23, a 1ª eleição 
aberta a todos os muníci-
pes, que pôde comparecer e 
escolher os novos membros 
que irão representar o Con-
selho Tutelar do Município 
de Presidente Castelo Bran-
co. 

O CMDCA não mediu 
esforços para organizar e 
tornar democrática esta de-
terminação da lei e para isso 
contou com uma excelente 
equipe.

 O resultado de todo esse 
trabalho, foi gratificante, o 
processo eleitoral transcor-
reu dentro da normalidade, 
foram totalizados 660 votos 

dos eleitores que mesmo 
sendo facultativo, não dei-
xaram de comparecer para 
exercer o compromisso de 
cidadão democrático. 

A Presidente do CMDCA 
agradece a toda a população 
e principalmente toda equi-
pe organizadora que traba-
lhou com muita dedicação 
para o sucesso do evento. 

Em nota aproveita para 
convidar toda a popula-
ção para a posse dos novos 
membros em sessão sole-
ne que acontecerá no dia 
26/04/2013 às 9h e 00mim 
(nove horas) no Centro Cul-
tural Professora Nilza Gas-
paroto Faccin.  
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paciente traga uma receita mé-
dica de uma ginecologista. Mas 
veja essa: marcar uma consulta 
médica com uma ginecologista 
leva cerca de dois meses e a pí-
lula do dia seguinte só funciona 
se tomada até cinco dias após a 
relação sexual desprotegida. Até 
parece que o legislador brasileiro 
tem o máximo prazer em criar 
situações tão esdrúxulas como 
essa.  Mas o mundo porém, está  
longe de ser um lugar perfeito e 
nem a mais siberiana das buro-
cracias é sem pecados.

Ana Maria Braga é atropelada
A apresentadora de TV Ana Ma-
ria Braga é atingida pela porta 
de um carro que anda sozinho, 
num projeto desenvolvido por es-
tudantes da Universidade Fede-
ral do Espírito Santos,  durante 
o programa “ Mais Você, na TV 
Globo.  O programa ao vivo, foi 
interrompido e, depois comanda-
do pelo Louro José. Após ser leva-
da ao hospital onde levou cinco 
pontos na parte interna da boca, 
Ana Maria voltou ao comando 
do programa.

Colorado vence no Paraguai
Paraguai foi  às urnas no último 
domingo, 21 de abril, e elegeu o 
empresário Horácio Cartes, 57, 
do tradicional Partido Colora-
do. Os  vermelhos ( rojos ) go-
vernaram o país por 61 anos e 
perderam a eleição de 2008 pelo 
esquerdista Lugo, deposto pela 
Constituição,   não tendo qual-
quer direito a defesa. Pragmático, 
Cartes está na política há pouco 
tempo, sendo um empresário bem 
sucedido, graças ao contrabando 
de cigarros para o Brasil e lava-
gem de dinheiro. Com a grana 
que tem, unificou o seu partido 
fraturado após a perda do po-
der. Sobre  temas  morais, como 
a homossexualidade, Horácio 
Cartes, presidente eleito do Para-
guai disse: “ Atiraria nos próprios 
testículos caso tivesse um filho 
gay”.  Com certeza Cartes, essa 
frase ainda vai lhe custar muitos 
transtornos.

Fruto da Burocracia
Em São Paulo, a pílula do dia se-
guinte é fornecida gratuitamente 
na rede pública, mas desde que a 

GERAL - 3

ENTRELINHAS
***Em São Paulo vem acontecendo várias feiras de produtos orgânicos, sem agrotóxicos, diminuindo 
sobremaneira o impacto ambiental.***De todos os tipos de queijo, a ricota é um dos  menos calóricos 
e, portanto, uma boa opção para quem segue dieta.*** Parabéns à Ligia Tory, do Studio Hair 25 pela 
passagem do seu aniversário, ocorrido no último 16 de abril. Ligia reuniu seus amigos numa big festa no 
Restaurante 140.***Nas mais variadas larguras, as listras que mesclam as cores preto e branco estão com 
tudo.***Brasil para todos. Desde o século passado, o país não recebia tantos imigrantes mudando as feições 
do Brasil.*** O ator mexicano Carlos Villagrán, que interpretava o personagem Kiko no seriado “Chaves”, 
foi nomeado embaixador de Porto Alegre para a Copa do Mundo 2014. Mas e daí gauchada, como é 
que vocês vão buscar um estrangeiro para este papel? Onde estão os gaúchos machos para representar 
seu Estado? Ou gaúcho macho é lenda?***A caxirola, uma espécie de chocalho criado pelo músico 
baiano Carlinhos Brown, será  a “vuvuzela brasileira” na Copa do Mundo.***Guerras  promovidas pelos 
americanos no Iraque e Afeganistão teriam motivado o ataque em Boston, segundo Dzhokhar Tsarnaev, 
19, o sobrevivente dos dois irmãos.***E a seleção brasileira de futebol continua de mal a pior. Não 
conseguimos vencer o aguerrido time chileno. Resultado: 2 a 2.***O maior grupo de educação do mundo, 
o brasileiro Kroton, distanciou-se ainda mais da liderança global ao fundir-se com o grupo Ajanguera. 
A nova companhia terá um milhão de alunos e valor de mercado de R$ 13 bilhões. É mole?***Ainda em 
São Paulo, o taxista João Batista dos Santos, sempre de gravata,  oferece uma salva de palmas, uísque, 
programa de fidelidade, mudas de pau-brasil, cafezinho com bolachas, aos seus clientes. Taí uma boa 
ideia aos nossos taxistas.*** “O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido; um alto refúgio 
em tempos de angústia” - Salmo 9:9. “Fazer, todos os dias as mesmas coisas e esperar resultados 
diferentes é a maior prova de insanidade” - Albert Einstein (1879-1855). 

Opinião do Blog
A insolúvel seca do Nordeste
Seca, corrupção e incompetência.  
Há anos,  muitos anos mesmos, se 
fala na seca do Nordeste, o cha-
mado polígono da seca. Anual-
mente, o governo federal  coloca a 
disposição do  Nordeste a quantia 
de R$ 9 bilhões para combater a  
seca, programa de gestão hídrica, 
construção de barragens, canais e 
ampliação de perímetros irriga-
dos, mas que  se perde na inefi-
ciência e esquema de corrupção. 
Um exemplo claro da má versão 
do dinheiro público no Nordeste é 
a transposição do Rio São Fran-
cisco, uma vez que a obra orçada 
inicialmente em R$ 4,5 bilhões, 
quatro anos depois já custa R$ 
8,4 bilhões. Quando você vê as 
grandes irrigações de terras no in-
terior da Espanha para produção 
de azeitonas,   você não consegue  
entender   quais as razões que as 
coisas aqui não deslancham.

Coisas do Cotidiano
• O governo federal fez uma sé-
rie de reajustes nos impostos do 
álcool para aumentar a sua pro-
dução. Mas uma coisa que todos  
esperavam era a queda do preço 
do produto na bomba.  O governo 
já  sinalizou que os preços serão 
sempre de acordo com o mercado. 
Apesar do meu espírito naciona-
lista e defensor intransigente do  
Brasil, continuo com a  tese que  
em função da ganância dos usi-
neiros, dificilmente o álcool vai 
substituir a  gasolina! !
• A bióloga Mônica Famelli sabe  
muito de meio ambiente. Com o 
título de Especialização em Con-
servação da Natureza,  Márcia é 
uma profissional  de nossa cidade 
que poderia ser bem aproveitada;

• Eu tenho visto vários jogos do 
Bayer de Munique  que goleou o 
Barcelona por 4 x 0, que o time 
bávaro tem tudo para ser  um 
dos finalistas da Champions Lea-
gue 2013, ao lado do outro time 
alemão, o Borússia, que goleou o 
Real Madrid por 4 x 1;
• A ex Secretária de Saúde de nos-
so município,Enfermeira  Isabel 
Vasconcelos, ocupa atualmente 
um grande  cargo de  Coordena-
ção na 14ª Regional de Saúde em 
Paranavaí. Parabéns Isabel!;
• E os bebês  que nascem em Nova 
Esperança continuam recebendo 
leite em pó ao invés de aleitamen-
to materno.  Já estou sabendo que 
a 15ª Regional de Saúde virá  a 
Nova Esperança constatar tama-
nho absurdo;
• Circula na região os vírus in-
fluenza Ah1n1 e Ah3n2 e o In-
fluenza b. No Paraná já são 39 
casos, sendo 02 em Mandaguaçu. 
A prevenção através da vacina é o 
melhor caminho.
• O atentado de Boston justificou 
perfeitamente a entrada de mili-
tares armados dentro das casas 
dos cidadãos às 4 horas da ma-
nhã.  Será que se fosse aqui no 
Brasil já não teria muita gente 
chiando dizendo que era ilegal? 
Mas de acordo com o Código 
Penal Brasileiro, ninguém pode-
rá ser preso  senão em flagran-
te delito  ou por ordem escrita e 
fundamentada da autoridade 
judiciária competente, em decor-
rência de sentença condenatória 
transitada em julgado ou, no cur-
so da investigação ou do processo, 
em virtude de prisão temporária 
ou prisão preventiva. Pelo visto, 
respeitando a Lei, a prisão do 
cidadão poderá ser efetuada em 
qualquer dia e em qualquer hora;

• Já nasceu morto a Rede Social, o  
partido que a ex-senadora Mari-
na Silva pretendia criar para dis-
putar a Presidência da República 
em 2014. Há atualmente uma Lei 
que esvazia as novas siglas;
• O ex-presidente Lula vai escre-
ver uma coluna mensal para o 
jornal americano “ The New York  
Times.” E ainda dizem que o Lula 
é analfabeto;
• O Banco do Brasil recebeu 263 
mil inscrições pata o concurso 
público que formará o cadastro 
de reserva para o cargo de escri-
turário;
• Idoso e pobre sãos os que mais 
acreditam nas leis em nosso país.
• Quem diria: a França aprovou 
a união entre homossexuais e a 
sociedade não aceita;
• Seria bom se os vereadores fos-
sem até a Ivaitinga e Barão de 
Lucena e vissem a qualidade dos 
serviços que estão sendo feitos nos 
referidos Postos de Saúde. A qua-
lidade dos serviços do Barão de 
Lucena  iniciado há pouco mais 
de dois meses é infinitamente su-
perior ao da Ivaitinga, iniciado 
em setembro do ano passado;

SAS: um péssimo serviço
O movimento “Educação Pública, 
eu apoio” acontecido nacional-
mente  na última quarta feira, dia 
24 de abril, mostrou novamente  
os eternos problemas da classe 
dos professores: salário totalmen-
te defasados e melhores condições 
de trabalho. No Paraná, os profes-
sores optaram em protestar contra 
o Sistema de Assistência a Saúde 
( SAS ) oferecido ao  servidores 
públicos estadual. Anteriormente, 
o bom sistema de saúde era ofere-
cido pelo Instituto de Previdência 
do Estado (IPE) em praticamente 
todas as cidades do Estado. Hoje, 
o novo  sistema ficou concentrado 
nas maiores cidades e nas mãos 
de poucos profissionais, tornan-
do os serviços de saúde pública 
estadual simplesmente péssimos. 
É o caso de nossa cidade, que o 
servidor terá que se deslocar até 
Sarandi, no Hospital Metropolita-

no, onde toda a região é atendida, 
consequentemente, sem qualida-
de de serviços.

De grão em grão
As “ Bancadas de Deus” além  
de impedir avanços progressis-
tas no Congresso, os evangélicos 
replicam em todo o Brasil, nas 
Assembleias, nas Câmaras Mu-
nicipais e como um exército, vem 
atropelando tudo o que vem pela 
frente, cuja a missão principal é 
“´Alinhar  os evangélicos para 
disseminar valores cristão por 
meio de leis públicas”.  A ordem 
é  proibir a criação de leis que 
favoreçam movimentos travestis, 
gays, feministas, o aborto, posse 
de maconha, proibição de bares a 
menos de 300 metros das igrejas, 
proibir a criação de leis que pu-
nam os pais por baterem em seus 
filhos. A verticalização é leva-
da a sério. Dia 30 de novembro, 
Dia do Evangélico, será feito uma 
concentração maciça em Brasília 
e mais de 700 lideranças de todo 
o país pretendem traçar os rumos 
de nossa nação.

Prazo para declaração do Imposto de 
Renda termina na próxima terça-feira

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

* Com informações 
da Agência Brasil

Faltando poucos dias do 
fim do prazo de entrega da 
Declaração do Imposto de 

Renda da Pessoa Física (IRPF) 
2013, menos de 20 milhões de 
contribuintes enviaram seus da-
dos à Receita Federal. A expec-
tativa para este  ano é que o nú-
mero total supere 26 milhões, 
um recorde em relação aos anos 
anteriores.”Os contribuintes que 
ainda não fizeram a declaração 
precisam ficar atentos, pois o pra-
zo termina no dia 30 de abril e a 
Receita alerta que muitas pessoas 
podem encontrar dificuldades 
devido ao acumulo de acessos ao 
endereço da Receita na internet, 
caso deixem o envio para os úl-
timos dias”, afirmou o Contador 
Elizeu Rodrigues Aquino Filho.

As declarações podem ser 
enviadas por meio da internet ou 
entregues em disquetes nas agên-
cias da Caixa Econômica Federal 
e do Banco do Brasil localizadas 
no país, no horário de funciona-
mento das agências. O programa  
de computador gerador da decla-
ração está disponível na página 
da Receita Federal desde 25 de 
fevereiro. Para transmitir a decla-
ração, é preciso instalar também 
o Receitanet, que pode ser baixa-
do no mesmo endereço. “Muitos 
contribuintes estão optando por 
declarar por intermédio de um 
contador de sua confiança, o que 

garante comodidade e segurança”, 
explicou Elizeu Aquino.

Neste ano, pela primeira vez, 
será possível enviar também as 
informações por meio tablets e 
smartphones que tenham os siste-
mas operacionais Android (Goo-
gle) e iOS (Apple). Mas não são 
todos os casos. De acordo com 
a Receita, não podem usar esses 
aplicativos, por exemplo, os con-
tribuintes que receberam rendi-
mentos de pessoa física, os que 
estejam obrigados a declarar dívi-
das e ônus reais, os que auferiram 
ganho de capital, os que tenham 
recebido determinados tipos de 
rendimentos isentos ou com tribu-
tação exclusiva. A relação comple-
ta dos casos de impedimentos está 
na Instrução Normativa 1339.

PASSO A PASSO
A Receita publicou um passo 

a passo na internet com os pro-
cedimentos para a entrega da de-
claração. Está disponível ainda um 
manual com perguntas e respostas 
sobre o preenchimento do docu-
mento. As regras para a entrega da 
declaração estão na Instrução Nor-
mativa 1.333, publicada no Diário 
Oficial da União em 19 de feverei-
ro. “Estão obrigados a declarar os 
contribuintes que receberam em 
2012 rendimentos tributáveis cuja 
soma foi superior a R$ 24.556,65, 
além dos que tiveram rendimentos 
isentos, não tributáveis ou tributa-
dos exclusivamente na fonte, com 
total acima de R$ 40 mil”, explicou 
o contador.

A apresentação da declaração é 
obrigatória para quem obteve, em 

qualquer mês, ganho de capital na 
alienação de bens ou direitos, su-
jeito à incidência do imposto, fez 
operações em bolsas de valores, 
de mercadorias, de futuros e asse-
melhadas ou obteve receita bruta 
com a atividade rural superior a 
R$ 122.783,25. Quem tinha, até 
31 de dezembro de 2012, posse de 
bens ou propriedades, inclusive 
terra nua, com valor superior a R$ 
300 mil, também está obrigado a 
declarar.

O valor limite para dedução 
com gastos com instrução é R$ 
3.091,35, informou o supervisor 
nacional do Imposto de Renda, 
Joaquim Adir. Por dependente, 
o contribuinte pode abater R$ 
1.974,72. No caso das deduções 
permitidas com a contribuição 
previdenciária dos empregados 
domésticos, o valor do abatimento 
pode chegar a R$ 985,96. Não há 
limites para os gastos com despe-
sas médicas.

“O contribuinte poderá optar 
pelo desconto simplificado, que é 
calculado aplicando-se 20% sobre 
os rendimentos tributáveis. Nesse 
caso, não é necessária comprova-
ção e o desconto está limitado a R$ 
14.542,60. “Se o contribuinte tiver 
deduções, como despesas médicas 
e gastos com instrução que, soma-
das, fiquem acima desse limite, a 
sugestão é que se faça a opção pela 
declaração completa”, diz Elizeu.

“Quem entregar depois do 
prazo pagará multa de R$ 165,74 
ou de até 20% sobre o imposto de-
vido, prevalecendo o maior valor”, 
finalizou o contador Elizeu Rodri-
gues Aquino Filho.

“Estão obrigados a declarar os contribuintes que receberam 
em 2012 rendimentos tributáveis cuja soma foi superior a R$ 

24.556,65, além dos que tiveram rendimentos isentos, não tributá-
veis ou tributados exclusivamente na fonte, com total acima de R$ 

40 mil”, explicou o contador Elizeu Rodrigues Aquino Filho.

Alex Fernandes França
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AÇÃO SOCIAL:

Provopar de Nova Esperança comemora resultados 
positivos da Campanha do Agasalho

Durante a semana foram entregues para 
as famílias carentes do município , no 
Clube da Terceira Idade, os materiais 

arrecadados junto à comunidade local

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

Estamos na época do 
outono e o frio do in-
verno já vem por aí. 

Neste sentido, a população 
de Nova Esperança mais uma 
vez deu mostras de sensibi-
lidade social num gesto de 
amor ao próximo, retirando 
de seus guarda-roupas, no úl-
timo sábado, dia 20, casacos, 
roupas, calçados e cobertores 
para aquecer o frio de muitas 
famílias de Nova Esperança.

A 1ª dama do município e 
Presidente do Provopar está 

Bastante emocionada com o surpreendente 
resultado da Campanha do Agasalho, a  1ª dama 

do município e Presidente do Provopar Mirian 
Zanusso agradeceu aos inúmeros voluntários 

Alex Fernandes França

comemorando o resultado 
da campanha, agradecendo 
a todos os voluntários, que 
doaram seu tempo, num es-
forço incomensurável, de-
monstrando profundo cari-
nho, abnegação e dedicação  
ao próximo.

Os responsáveis pela iné-
dita arrecadação extrema-
mente volumosa foram, além 
do Provopar, a Prefeitura Mu-
nicipal através das Secretarias 
e funcionários, Tiro de Guer-
ra, Fanp, entidades sociais, 
prestadores de serviços além 
dos inúmeros voluntários.

“Temos que ressaltar o em-

penho imprescindível do Co-
mandante do Tiro de Guerra, 
Sargento Santos Silva, que 
mobilizou todos 0s 50 atira-
dores e demais participantes 
da Campanha do Agasalho”, 
ressaltou Mirian Zanusso.

São muitas famílias que 
não dispunham de casacos 
nem cobertores quentes, que 
agora poderão se aquecer este 
inverno.

“Já participei de outras 
campanhas, e sempre fui 
surpreendida com a respos-
ta positiva do nosso povo no 
que tange a solidariedade”, 
afirmou a 1ª dama Mirian Za-
nusso.

“O povo de Nova Espe-
rança recebeu com carinho os 
voluntários e tiveram  a cer-
teza viva, que a resposta foi 
uma extraordinária campa-
nha”, concluiu a Presidente do 
Provopar e 1ª Dama de Nova 
Esperança, Mirian Zanusso.

Foi importante a partici-
pação popular, pois, ao doar 
agasalhos e demais vestimen-
tas, expressando assim  so-
lidariedade, carinho e calor. 
Como já dizia o grande escri-
tor e dramaturgo francês, Al-
bert Camus (1913-1960): “No 
frio do inverno, finalmente 
aprendi que dentro de mim 
existe um insuperável verão”.

A Diretoria de Esportes avisa:
Vem aí a Copa Amidos Pasquini..

... AGUARDEM

SEPARADOS NA MATERNIDADE

Fabrício de Oliveira Alves - 
Silk Work

Marcinho - Jogador de 
Futebol

1º de Maio – 
Torneio do 

Trabalhador

Domingo, 28 de 
Abril e Quarta-

feira, 1º de Maio

Prestigiem!

Divulgação

O Diretor de Esportes Airton Felipe, prestigiando as equipes “Cobrinhas 
de Nova Esperança”, e, agradecendo o esforço e dedicação do Sr. 

Antônio Rufo, Cido Apache e Carlão da Sanepar pelo incentivo à garotada

A SERVIÇO DA VIDA....

Integrantes do 
CRISTMA – Movi-
mento Cristo te ama, 

realizaram na quarta-fei-
ra, 24 de abril, no Tiro 
de Guerra 05/016 de 
Nova Esperança, pales-

tra sócio-educativa de cons-
cientização pelo não uso de 
bebidas alcoólicas, cigarros 
e drogas, uma parceria entre 
Tiro de Guerra e CRISTMA, 
onde os integrantes Adelson 
(Pezão Nova Esperança), 

Fábio (Mandaguaçú ) e Ron 
Ildo (Maringá) contaram aos 
jovens atiradores um pouco 
de seus sofrimentos quan-
do da dependência da bebi-
da alcoólica ou das drogas, 
deixando exemplos de seus 
sofrimentos e farão seus fa-
miliares sofrerem também, 
causando muitos males a 
todos. Muitas vezes o pro-
blema está na nossa frente e 
fingimos não vê-lo. Portanto 
fiquemos atento em todos os 
atos e atitudes diferentes que 
nosso familiar possa apre-
sentar, temos o dever enca-
rar estes problemas, pois ele 
não escolhe quem vai passar 

por este sofrimento. Deve-
mos buscar ajuda o mais rá-
pido possível. Quanto mais 
cedo começar, melhor será o 
resultado!

O CRISTMA se colo-
ca à disposição para ajudar 
a todos e as reuniões de 

apoio acontecem todas as 
terças-feiras na Comunida-
de Nossa Senhora das Gra-
ças (Vila Silveira) às 20 ho-
ras. “Esperamos sua visita e 
nos colocamos à disposição 
para realizar palestras em: 
Escolas, Colégios, Faculda-

des, Empresas e visitas 
domiciliares. Agradece-
mos a todos do Tiro de 
Guerra, na pessoa do 
Sargento Luciano San-
tos da Silva, pois o nosso 
serviço é estar sempre à 
SERVIÇO DA VIDA!!!!

Pitô solicita liberação 
de obras e diversas 

melhorias para Inajá
O prefeito de Inajá, 

Alcides Elias Fer-
nandes (Pitô) esteve 

recentemente em duas oca-
sições na capital do Paraná 
socilitando junto ao gover-
nador Beto Richa (PSDB) 
diversas obras para o muni-
cípio de Inajá.

Acompanhado do procu-
rador jurídico César Messias 

Breda e do Secretário Admil-
son “Mimi”, o prefeito de Ina-
já, Pitô, conversou com o Se-
cretário de Desenvolvimento 
Urbano, Ratinho Junior e em 
seguida com o governandor 
Beto Richa.

Na ocasião Pitô enfati-
zou sobre a liberação para 
construção de 86 unidades 
habitacionais, um caminhão 

basculante e uma viatura po-
licial, além da pavimentação 
de estradas da Vila Rural Se-
bastião Veiria de Araújo com 
bloco sextavado, asfalto na 
ligação dos municípios Ina-
já a Santo Antonio do Caiuá, 
material esportivo, constru-
ção do Centro de Referência 
de Assistêncial Social e poço 
artesiano.

Prefeito Pitô junto com o 
governador Beto Richa

Na SEDU com o Secretário Ratinho Junior e o deputado estadual Teruo Kato, o 
prefeito Pitô solicitou obras relacionadas a área urbana e infraestrutura de Inajá
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Queda na temperatura faz aumentar os casos 
de doenças respiratórias entre a população

Aumenta a procura por serviços médicos no Hospital Municipal 
de Nova Esperança e clínicas particulares e as doenças 
respiratórias atingem principalmente crianças e idosos

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

Com informações do G1.com

O frio começou e, com 
ele, a época do ano 
onde as doenças res-

piratórias mais se proliferam. 
A queda da temperatura so-
mada à baixa umidade do ar e 
a uma maior concentração dos 
poluentes é um prato cheio 
para esse tipo de enfermidade e 
quem mais sofre são crianças e 
idosos. Além de tomar cuidados 
básicos do dia a dia, ele diz que a 
vacina é uma das melhores for-
mas de se prevenir da doença. 
"A prevenção através da vacina 
é fundamental", conta o médico 
Dr. Haroldo Marques Bezerra. 
O médico falou sobre as pessoas 
que reclamam que tomaram va-
cina da gripe e ficaram doentes. 
"A vacina andou algum tempo 
ganhando uma fama meio ruim, 
diziam que as pessoas pegavam 
gripe com a vacina, mas isso não 
é verdade. O melhor método de 
se prevenir ainda é a vacina, e a 
gente aconselha que todo mun-
do que possa recorrer à vacina, 
assim o faça”, diz.

 “As pessoas tem que se 
lembrar das roupas que estão 
no guarda-roupa desde a tem-
porada passada, e começar a se 
preparar para essa época do ano 
que tem uma alta prevalência de 
doenças respiratórias", explicou 
o médico Dr. Haroldo. 

Segundo o médico, um dos 
primeiros cuidados básicos é la-
var as mãos."É um hábito muito 
simples, mas pouca gente tem. 
Principalmente pessoas que tra-
balham em creches, asilos, hos-
pitais e que manuseiam alimen-
tos", diz. Outro item é evitar o 
contágio. No caso das crianças, 
as mães não devem levar para 
creches ou locais com grande 
número de pessoas porque isso 
pode propagar a doença. As 
pessoas também devem evitar 
locais fechados e tomar vacinas. 
“Muitas pessoas confundem a 
diferença entre resfriado, gripe e 
pneumonia. "O resfriado é uma 
coisa mais suave, uma doença 
que acaba em três ou dois dias 
e não há uma queda no estado 
geral. A gripe é um resfriado 
mais forte, o indivíduo fica mais 

"A prevenção através da vacina é fundamental", 
contou o médico Dr. Haroldo Marques Bezerra.

Alex Fernandes França

A queda da temperatura somada à baixa umidade 
do ar e a uma maior concentração dos poluentes 
é um prato cheio para esse tipo de enfermidade e 

os que mais sofrem são crianças e idosos.

Divulgação

prostrado e ela é um pouco mais 
demorada. A pneumonia acon-
tece quando a gente começa a 
mudar a cor da secreção. Nor-
malmente, a secreção do res-
friado da gripe é uma secreção 
mais clarinha, branca. Quando 
a secreção começa a ficar ama-
rela, que nós chamamos de pu-
rulenta, ou marrom, esverdeada 
aí está na hora de procurar um 
médico", falou Dr. Haroldo Mar-
ques Bezerra  O médico diz que 
uma tosse acima de três semanas 
já é preocupante. Ele conta que 
chega a atender 15 pessoas por 
dia  em seu plantão no Hospital 
Municipal com problemas respi-
ratórios sendo que, a maioria é 
de crianças e idosos.

Doenças respiratórias
Abaixo um guia para você 

conhecer melhor as doenças 
mais comuns nessa época do ano 
e saber como se prevenir.

 
  As doenças :
Asma 
É uma inflamação do pul-

mão e das vias aéreas, de fundo 

alérgico, caracterizada por chia-
dos no peito, tosse e sensação de 
falta de ar. É conhecida por ser 
uma doença comum em crian-
ças, mas pode surgir em adultos 
a partir de infecções por vírus e 
bactérias. Não existe como pre-
venir o surgimento da asma, mas 
ela pode ser controlada desde 
que o tratamento seja seguido e 
que o paciente e sua família se 
conscientizem do problema. 

 
Amidalite 
É uma inflamação das amí-

dalas, que servem como filtros 
no fundo de nossa garganta, evi-
tando a passagem de infecções 
da boca e dos seios da face para 
o resto do corpo. Pode ser cau-
sada por vírus ou por bactérias. 
Os sintomas são dor de garganta, 
dor ao engolir, febre, mau hálito 
e, às vezes, inchaço dos gânglios 
do pescoço.

 
Bronquite 
É uma inflamação dos brôn-

quios, que impede a chegada do 
ar aos pulmões. A forma aguda 
é causada por vírus e bactérias. 

A crônica é recorrente e não ne-
cessariamente fruto de infecção. 
Seus principais sintomas são: 
tosse seca com chiado seguida 
por tosse com eliminação de ca-
tarro, dor no peito, fadiga, mal 
estar e febre. Pode estar ligada a 
alergias e é agravada com o fumo 
ou o contato com fumantes. 

 
Gripe 
É uma infecção causada pe-

los vírus influenza, que são mu-
tantes. Doença altamente conta-
giosa, pode causar entupimento 
das vias aéreas, inflamação na 
garganta, dor muscular, dor de 
cabeça, febre alta, calafrios, fra-
queza, tosse seca, espirros e cori-
za. A transmissão ocorre pelo ar, 
quando pacientes falam, espir-
ram e tossem, e, indiretamente, 
pelas mãos e por objetos conta-
minados. 

Otite (ou dor de ouvido) 
É uma infecção bacteriana 

do ouvido médio, que fica entre 
o tímpano e o ouvido interno, 
muito comum em crianças. Nor-
malmente, vírus e bactérias que 

infectaram a garganta migram 
até o ouvido e se multiplicam, 
graças às secreções da área.

 
Pneumonia 
É uma infecção aguda dos 

pulmões, causada por bacté-
rias, vírus ou fungos. Os alvéo-
los pulmonares ficam cheios de 
pus, além de muco e líquidos, o 
que impede a respiração correta. 
Normalmente, ocorre quando há 
falha nas defesas do organismo e 
pode surgir após uma gripe ou 
uma bronquite fortes. Os sinto-
mas são: tosse com catarro, dor 
no tórax, calafrios, suor, palidez 
e febre alta. 

 
Resfriado 
Muito confundido com a gri-

pe, é uma infecção bem mais leve 
do nariz e da garganta, causada 
por outros vírus. Seus sintomas 
são espirros, tosse, dor de gar-
ganta, dor muscular, secreção 
nasal intensa, dor de cabeça e fe-
bre baixa. Não existe tratamento 
contra o vírus -– os remédios são 
tomados apenas para aliviar os 
sintomas até a recuperação natu-
ral do organismo. 

Rinite 
É a mais comum das doenças 

alérgicas, causada pela inflama-
ção, ou pela simples irritação, da 

mucosa do nariz. Os principais 
sintomas são espirros, coriza, co-
ceira e entupimento do nariz. 

Sinusite 
É a inflamação da mucosa 

que reveste os chamados “seios 
da face”, cavidades do crânio em 
torno do nariz, causada por aler-
gias ou infecções virais e bacte-
rianas. Os principais sintomas 
são dor de cabeça, inchaço nas 
pálpebras, nariz entupido e dor 
nos olhos. 

Como se proteger 
- Beber bastante líquido (mas 

evitar bebidas alcoólicas);
- Não deixar de fazer exer-

cícios físicos (nadar, correr e 
caminhar são especialmente im-
portantes porque aumentam a 
capacidade respiratória);

- Comer alimentos ricos em 
vitamina C, como limão, laranja, 
abacaxi e acerola;

- Manter limpas as roupas de 
cama, especialmente cobertas e 
edredons;

- Evitar lugares fechados e 
pouco arejados;

- Evitar fumar e conviver 
com fumantes;

- Secar roupas no sol; 
- Lavar as mãos com fre-

qüência;
- A vacinação anual é im-

portante, não causa gripe e evita 
complicações mais sérias;

- Para bebês, a amamentação 
é indispensável, pois garante a 
proteção da criança.

Biblioteca Pública Municipal 
de Nova Esperança

O Jornalista Osvaldo 
Vidual Filho, doou 
na manhã de terça-

-feira, 23 de abril, para a Bi-
blioteca Pública Municipal de 
Nova Esperança,  duas  enca-
dernações de alto padrão com 
os títulos “Paraísos Secretos” 

e “ilhas Brasileiras”, que au-
xiliarão alunos das escolas do 
município ampliarem seus 
conhecimentos e a fazerem 
seus trabalhos escolares.

Receberam   as doações 
representando a Biblioteca, 
a Professora Aparecida Lago 

que é Coordenadora da Bi-
blioteca e Casa da Cultura, 
e, Adriana Velasco Maran, 
auxiliar administrativo. Am-
bas agradeceram as doações 
e informaram ao Jornalista 
que naquela mesma manhã 
tinham recebido também 
uma coleção completa de li-
vros. 

É necessário despertar nas 

pessoas, especialmente nas 
crianças  o gosto pela leitura e 
a vontade de doar seus livros 
após a leitura, para que outros 
também tenham a oportuni-
dade de viajarem no mundo 
maravilhoso dos livros, que 
proporcionam  conhecimen-
to, senso crítico e  formam 
cidadãos conscientes de seus 
direitos e deveres.

Nova Esperança vai 
participar do Campeonato 
Paranaense de Kickboxing

Atletas de Nova Esperança 
vão participar do Cam-
peonato Paranaense de 

Kickboxing, que será realizado na 
cidade de Apucarana nos dias 27 
e 28 deste mês. Respectivas mo-
dalidades que irão lutar: K1 Rules, 
Lowkicks e Light amador. O muni-
cípio estará com três atletas partici-
pando, entre eles uma única atleta 
feminina Beatriz Guimarães, jun-
tamente com o Professor Everton 

Ninja que também irá participar na 
modalidade profissional, disputan-
do o cinturão do Estado do Paraná 
K1 até 71kg. Alunos de Muay thai 
que também participa da categoria 
de Kickboxing.

O Muay Thai é uma luta origi-
nária da Tailândia. Arte marcial com 
mais de dois mil anos de existência, 
foi criada pelo povo tailandês como 
forma de defesa nas guerras e para 
obtenção de uma boa saúde.
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ClassiNoroeste
O Classificado do Jornal Noroeste

VÁRIOS
Barco com 5,83 metros alumínio borda alta ano 

fabricação 1986, registrado na marinha com o n.º 
inscrição 9620146239 e uma carreta ano 1986 

placa A ambos com documentação em dia valor 
R$8.000,00 tratar com CARLOS 9982-6855

AGÊNCIA DO TRABALHADOR
NOVA ESPERANÇA-PR

RELÍQUIA
YB - 50cc - 1974 - VERMELHA - 

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

VEÍCULOS

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

56.000 Km Rodado. 9926-4356

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

(44)-9948-4994

Gol 97/98 
MI Cinza - 

R$10.000,00
9917-8239

YBR - YAMAHA 
125 - 2008/2008 

- VERMELHA, 
R$3.000,00
9930-5743

sala, cozinha, bwc c/ ar-
mário, Garagem, Quintal, 
Prox. a panificadora. Rua 
Palmas. R$150.000,00 - 
3252-0012 ou 9988-2677

LOCAÇÃO CASA 
NOVA. R. PROFESSOR 
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

SOBRADO COMER-
CIAL - CONSTRUÇÃO 
COM 200 M². PARTE 
SUPERIOR  C/ SUITE 
+ 2 QUARTOS/ SALA/ 
COZINHA/ ÁREA/DES-
PENSA / SALÃO CO-
MERCIAL TERREO C/ 
GARAGEM E QUINTAL 
NOS FUNDOS 3252-
0012 - 9972-2438

Sitio de 5 alqueires com 
4 alqueires e meio em 

soja e meio alqueire em 
eucalipto, frente ao as-
falto, próximo ao Barão 
de Lucena. R$45.000,00 
o alqueire - 9972-2438

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

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

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

CASA NOVA EM AL-
VENARIA R. PADRE 
MANOEL DE NOBRE-
GA, Nº451. COM 2 
QUARTOS, SALA, 
COZINHA, BWC, 
ÁREA DE SERVIÇO, 
GARAGEM,EDÍCULA 
COM DESPENSA. 
100M² DE CONS-
TRUÇÃO. VALOR 
R$155.000,00 - 3252-
0012 - 9972-2438.

TERRENO COM 
933M² CENTRO - 
9972-2438

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

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

Casa  de laje 3 quartos, 

SÍTIOS & 
CHÁCARAS

VENDE:

ALUGA:

Especificações para publicação:
Jornal: Jornal Noroeste
Medidas: 2 colunas (9cm) X 5cm de altura
Data de publicação: 26/04/13
Responsável: Adriane
Obs: Não alterar medidas e caso o material perca qualidade na publicação, fica o jornal responsável por
 repetir a divulgação sem custos na próxima publicação e em melhor qualidade.

ACESSE OUTROS BENS: 0800 LEILOES
 0800 5345637  leiloesjudiciais.com.br

ISO 9001:2008

Imóvel indl. 2.111m² a.t., 

c/ galpão e edificações 445m², Estrada Municipal da Cachoeira, Colorado/PR. 

AVALIAÇÃO 380.000,00        PROPOSTA MÍNIMA R$ 190.000,00

VENDA ELETRÔNICA
da Justiça do Trabalho de Nova Esperança 

pelo site: ww.leiloesjudiciais.com.br

*MEDIANTE 

CADASTRO 

PRÉVIO

LANCES até 
30/04/13 

Vagas para ambos os sexos, para OVER-
LOKISTA, RETISTA, GALONEIRA, 
ESTAMPADOR, AUXILIAR DE 
ESTAMPARIA, ENCARREGADO DE 
EXPEDIÇÃO, AUXILIAR DE CORTE, 
OPERADOR DE MÁQUINA DE 
BORDADO e VENDEDOR EXTERNO, 
todos com experiência para trabalhar em 
fábrica de confecções.

Vagas para homens, para BORRACHEI-
RO, MECÂNICO e ALINHADOR, 
com experiência para trabalhar em 
Auto-Center.

Vaga para homens, para AUXILIAR 
DE PRODUÇÃO e SOLDADOR, para 
trabalhar na empresa PASSAFARO.  
Os interessados devem comparecer na 
Agência para preenchimento da ficha de 
inscrição.

Vaga para mulheres, para COSTUREIRA 
DE MAQUINA RETA, FECHADEIRA 
DE BRAÇO, para trabalhar em uma 
fábrica de confecções.

Vaga para homens, para AUXILIAR DE 
EMPACOTAMENTO e REPOSITOR 
DE MERCADORIAS, para trabalhar 
nos SUPERMERCADOS CAMILO.  
Interessados comparecer na  Ag. do 
Trabalhador.

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

Vaga para homens para AJUDANTE, 
MOTORISTA, OPERADOR DE TRA-
TOR, OPERADOR DE PÁ CARREGA-
DEIRA, ELETRICISTA, LUBRIFI-
CADOR, SOLDADOR, AUXILIAR 
DE LABORATÓRIO e AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO, para trabalhar 
na USINA SANTA TERESINHA de 
Iguatemi. Interessados comparecer na 
Agência para preenchimento da ficha de 
inscrição.

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

Vaga para homens maiores de 18 anos, 
para PEDREIRO (com experiência) 
e SERVENTE DE PEDREIRO (sem 
experiência), para trabalhar em Paraíso 
do Norte. Interessados comparecer na 
Agência para preenchimento da ficha de 
inscrição.

Vaga para homens, para MONTADOR 
e SOLDADOR MIG, com experiência, 
para trabalhar em fabrica de implemen-
tos.

Vagas para AJUDANTE DE PESQUISA 
AGRICOLA e AUXILIAR DE LABO-
RATÓRIO, para Safra 2013/2014 na 
empresa RURÍCULA.  Os interessados 
devem comparecer na Agência para 
preenchimento da ficha de inscrição.

MOTORISTA CATEGORIA C - Vaga 
para homens, com experiência, para 
dirigir caminhão truck, transportando 
mercadorias para fora da cidade, em uma 
fábrica de alimentos.

REPOSITOR DE PEÇAS - Vaga para 
homens, com experiência, para trabalhar 
com almoxarifado em auto-center.

SECRETÁRIA - Vaga para mulheres, 
acima de 18 anos, com experiência e 
conhecimento de informática, para traba-
lhar em empresa de guindastes.

SERVENTE DE PEDREIRO - Vaga 
para homens, para trabalhar em fabrica 
de artefatos de cimento.

MONTADOR DE MÓVEIS - Vaga para 
homens com experiência, para trabalhar 
em loja de móveis.

TÉCNICO DE INFORMÁTICA - Vaga 
para ambos os sexos, com experiência, 
carteira A e conhecimento de formatação 
de computadores, para trabalhar em 
empresa de cartuchos.

VENDEDOR - Vaga para ambos os 
sexos, acima de 18 anos, com experiên-
cia, para trabalhar vendendo anúncios 
publicitários.

VENDEDOR - Vaga para homens, 
acima de 18 anos, com experiência, para 
trabalhar em loja de móveis.

VENDEDORA - Vaga para mulheres, 
acima de 18 anos, com experiência 
e conhecimento de informática, para 
trabalhar em loja de calçados.

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

ABATEDOR - Vaga para homens, de 18 
a 40 anos, para trabalhar em frigorifico.

PADEIRO E CONFEITEIRO - Vaga 
para homens, com experiência na 
função, para trabalhar em uma padaria 
de Paranavaí.

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

VENDEDOR EXTERNO - Vaga para 
homens acima de 18 anos, com experiên-
cia, carro próprio e disponibilidade de 
viagens, para trabalhar em empresa de 
segurança.

VENDEDOR EXTERNO - Vaga para 
homens acima de 25 anos, com experiên-
cia, carro próprio e disponibilidade de 
viagens, para trabalhar em foto.

TÉCNICO DE SUPORTE INTERNO 
- Vaga para mulheres, com conheci-
mento de informática, para trabalhar em 
empresa de internet.

TÉCNICO DE SUPORTE EXTERNO 
- Vaga para homens, sem medo de altura, 
carteira AB e com conhecimento de 
informática, para trabalhar em empresa 
de internet.

SERRALHEIRO - Vaga para homens, 
com experiência, para trabalhar em 
metalúrgica.

OPERADOR DE CALDEIRA - Vaga 
para homens, com experiência e curso de 
caldeirista, para trabalhar em Paranavaí.

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

CRONOMETRISTA - Vaga para 
homens, para trabalhar em fábrica de 
confecção.

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

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

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

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

AUXILIAR DE LINHA DE PRODU-
ÇÃO - Vaga para ambos os sexos, para 
trabalhar no Frango Canção de Parana-
vaí.  Interessados comparecer dia 30/04 
às 14h30 na Ag. do Trabalhador.

VENDE:

ALUGA:
RESIDÊNCIA COM 01 
DORMITÓRIO, SALA, 

COZINHA, BWC
RUA GUILHERME DE 

ALMEIDA, 780 
CASA DO FUNDO-

-R$250,00 - 
(44)98685200

PARANACITY-PR

RESIDENCIA DE 02 
DORMITÓRIOS, SALA, 

COZINHA, GARA-
GEM COBERTA, BWC 
SOCIAL, RUA PIAUÍ 

S/N-FUNDOS
R$400,00  - 

(44)98685200

APARTAMENTO EDI-
FÍCIO MARABÁ, 440-2º 

ANDAR, JARDIM 

SANTO ANTONIO
R$450,00 + CONDOMÍ-

NIO   - (44)98685200

SALA COMERCIAL 
COM APROX.150M², 01 
BWC E ESCRITÓRIO, 
EXCELENTE LOCA-
LIZAÇÃO, AVENDIA 

BRASIL, 1820
R$800,00

PARANACITY-PR
(44)98685200

RESIDÊNCIA COM 
02 DORMITÓRIOS, 

SALA, COZINHA, BWC 
SOCIAL, LAVANDERIA 
- RUA DOM PEDRO II

R$400,00 - (44)98685200 
- PARANACITY-PR

APARTAMENTO COM 
03 DORMITORIOS, 

SALA, COZINHA, BWC SOCIAL, LAVANDE-
RIA, GARAGEM COBERTA

EXCELENTE LOCALIZAÇÃO
EDIFÍCIO CAICÓ

(44)98685200 - R$600,00

APARTAMENTO COM 03 DORMITÓRIOS 
(SENDO 01 SUÍTE), SALA AMPLA, BWC SO-
CIAL, COZINHA, PISCINA, SAUNA, SALÃO 

DE FESTAS - PRAÇA TIRADENTES,251
(44)98685200 - R$1.000,00

RESIDENCIA COM 04 DORMITÓRIOS, (SEN-
DO 01 SUÍTE), 02 SALAS, COPA, COZINHA, 

BWC SOCIAL, LAVANDERIA COBERTA
EXCELENTE LOCALIZAÇÃO - PRAÇA MA-
RECHAL ARTHUR DA COSTA E SILVA,154

PROXIMO AO NIS - (44)98685200 - 
R$1.000,00

RESIDENCIA COM 03 DORMITÓRIOS, 02 
SALA, COZINHA, 02 BWC, LAVANDERIA, 

GARAGEM PARA 04 CARROS
EXCELENTE LOCALIZAÇÃO

RUA BENTO MUNHOZ DA ROCHA 
NETO,1023 - (44)98685200 -  R$800,00 

 TERRENO COM APRO-
XIMADAMENTE 345m2

ÓTIMA LOCALIZA-
ÇÃO, COM CASA DE 

MADEIRA
AVENIDA ROCHA 

POMBO, 809
R$130.000.00 - 
(44)98685200

RESIDENCIA COM 02 
DORMITORIOS (SEN-
DO 01 SUITE), SALA, 
COPA, COZINHA AM-

PLA, LAVANDERIA CO-
BERTA COM 01 BWC, 

GARAGEM COBERTA - 
OTIMA LOCALIZAÇÃO  

- RUA CURITIBA,259 
- Preço: R$ 249.000.00 - 

(44)98685200

RESIDENCIA EM 
ALVENARIA COM 

APROX. 100²
RUA AZALÉIA - CON-
JUNTO VALE DO SOL
Preço: R$ 50.000.00 - 

(44)98685200

APARTAMENTO COM 

03 DORMITÓRIOS, 
SALA, COPA, COZI-
NHA, BWC SOCIAL, 

LAVANDERIA COBER-
TA, 01 VAGA COBERTA 

NA GARAGEM
RUA FLAMENGO,55 - 
RESIDENCIAL PARÁ 
APTO 102, TÉRREO 

- Preço: R$ 135.000.00 - 
(44)98685200

TERRENO PROX. 
AO COMECINHO 

DE VIDA,360M² POR 
R$65.000.00

 (44)98685200

CHACARA DE LAZER 
RECANTO VERDE- 
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 CONDOMÍ-
NIO FECHADO

03 DORMITÓRIOS, 

SALA, COPA COZI-
NHA, BWC SOCIAL, 
LAVANDERIA CO-

BERTA, 01 VAGA NA 
GARAGEM,SALÃO DE 

FESTAS
RUA INÊS, 364 CONDO-

MÍNIO AMOREIRA
R$135.000.00 -  
(44)98685200

 RESIDENCIA COM 
TERRENO DE APROX. 

580M²
RUA GEN.MARIO AL-
VES TOURINHO,410

R$100.000.00
(44)98685200

VENDE CASA CONDOMINIO AMOREIRAS
3 quartos, sala, cozinha, banheiro, lavanderia, 

garagem. R$140.000,00, aceita proposta.
Falar Rose, fone 3252-1748

VENDE CASA JARDIM SANTO ANTONIO
3 quartos (sendo 1 suite), 1 sala, 1 cozinha, 1 banheiro, 

area total 168m2, contrução de 99m2.
Falar Rose, fone 3252-1748

VENDE CASA CENTRO
R. Mascarenhas de Moraes, 380, 3 quartos (sendo 1 

suite), copa e cozinha, sala, banheiro, com area total de 
269,50m2 e 107,10m2 de construção.

Falar com Rose, fone 3252-1748

VENDE CASA CENTRO
R. Ana Rita de Cássia, 287

Falar com Rose, fone 3252-1748.

VENDE CASA CENTRO
R. General Euclides Bueno, 874, 3 quartos (sendo 1 sui-
te), 2 salas, cozinha, banheiro, garagem ampla, dispensa.

Falar com Rose, fone 3252-1748

- 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$700,00 - 
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

-Casa Av. Felipe Ca-
marão, 581 - Alvenaria 
com 3 quartos sendo 
uma suíte, sala, copa, 
cozinha, banheiro social e 
garagem coberta. Edícula 

IMÓVEIS
RAZENTE
ALUGA:

com cozinha, dispensa, 
bwc e churrasqueira mais 
uma dispensa separada.
Valor R$ 1.000,00 . (De-
socupará no final de maio) 
– Fone 3252-8218

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

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

- Apartamento – Edifício 
Marabá,  Rua Julio Za-
charias -Jardim São José.
Com 02 quartos, sala 

jantar/estar, cozinha, 
Bwc, área de serviço,  
garagem 01 veiculo. 
Valor R$400,00 – fone 
3252-8218

Casa Nova- Lage - Praça 
Tiradentes ,22 –Vila 
Pompéia, 02 quarto, sala, 
cozinha, bwc social, área 
de serviço, garagem,  
Valor 480,00 – 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, próxi-
mo ao Fórum, com +/- 30 
m² com 01 bwc. Valor 
300,00 - Fone 3252-8218

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

- Salão Comercial – Av. 

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

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

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

- Casa R. Hassan Hachi-
cho, 66 - Conj. Requião 
III
Casa forro madeira, 
aumentada, com 3 quar-
tos, 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, des-
pensa, cozinha, Bwc, àrea 
de serviço, churrasqueira, 
garagem. Edicula com 
quarto e hidromassagen, 
Área com 150 m² de 
construção. R$180.000,00 
- Fone 3252-8218

- Sobrado R. Padre Ma-
noel da Nobrega (Jardim 
Santo Antonio) - Salão 
Comercial em baixo 150 
m² - em cima Apartamen-
to: com 1 suite com ba-
nheira 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 cons-
truída. 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, des-
pensa.  Área construida 
- 218,56 m² terreno 
com +/- 600 m². Valor 
450.000,00 - Fone 3252-
8218

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

Casa de Alvenaria, Av. 
Paraná, 646 – com 02 
casas – 
Casa da frente- 03 quar-
tos, sala, copa, cozinha, 
bwc, área de serviço.
Casa fundos- 02  
comodos (opcional 

sala e quarto) Bwc, 
cozinha, área de serviço, 
churrasqueira. – Valor 
R$ 180.000,00 - fone 
3252-8218

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

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

-Casa Alvenaria, Rua 
Dr. Murici, 151 Jardim 
Maranatah
Casa de alvenaria, 
cobertura de lage com 
90,75m² com 03 quartos, 
sendo 01 suite, sala, 
Bwc, cozinha, Edicula 
+/- 45m² com, despensa, 
área de serviço, churras-
queira Valor 180.000,00 
- Terreno com 220 m².
3252-8218

VENDE:

PM de Nova Esperança  apreende 
carga de Pneus contrabandeados

No dia 24 de abril de 2013, por vol-
ta das 11h00min, uma equipe de 
policiais militares que retorna-

vam da cidade de Uniflor, avistaram dois 
veículos em atitude suspeita, sendo um 
Ford/KA e um GM/Celta, ambos e cor 
preta e que seguiam em sentido contrário 
aos PMs.

Diante das suspeitas, os policiais re-
solveram então abordar os veículos e já 
no KM 13 da referida rodovia os veícu-
los e seus ocupantes foram abordados e 
então identificados como Ford/Ká, ano 
2006/2007, cor preta, da cidade de Patro-
cínio – MG, conduzido por um homem de 
25 anos, residente em Carmo do Parnaíba, 
MG, acompanhado por outro rapaz, de 
20 anos também residente em Carmo do 

Parnaíba – MG. No outro veiculo sendo 
um GM/Celta ano 2007/2008, de cor pre-
ta, conduzido por um homem de 43 anos 
e como seu acompanhante estava um in-
dividuo de 29 anos, ambos residentes na 
cidade de Carmo do Parnaíba – MG.

Durante a vistoria nos veículos verifi-
cou-se que todos estavam carregados com 
diversos pneus contrabandeados do Para-
guai, aproximadamente 100 pneus e com 
alguns objetos como bebidas, toca CD au-
tomotivo e cigarros.

Diante da situação todos receberam 
voz de prisão e foram encaminhados, jun-
tamente com os produtos apreendidos e 
veículos, para a Receita Federal, na cidade 
de Maringá, para medidas legais cabíveis.

Assessoria de Imprensa
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 Trabalhos realizados na 
Secretaria Municipal de 

Educação de Nova Esperança

A Professora Cida Pasquini, 
Secretária de Educação, jun-
tamente com sua equipe fez 

levantamento dos três primeiro meses 
de trabalho realizado nesta Secretaria.   

Atualmente atendemos 1.649 alu-
nos do Ensino Fundamental e EJA, 
663 crianças do Centro de Educação 
Infantil, distribuídos em oito Escolas 
Municipais, seis Centros de Educação 
Infantil, Biblioteca Municipal, Biblio-
teca Cidadã e repartições do Espor-
te, 357 profissionais da Educação. A 
equipe está constantemente empe-
nhada na valorização do trabalho de 
todos, proporcionando aos alunos um 
ensino de qualidade dentro do proces-
so ensino aprendizagem.

- Garantimos o direito da criança 
de acesso aos Centros de Educação In-
fantil, no mês de janeiro, cumprindo a 
lei e assegurando aos profissionais da 
educação destas instituições o direito 
de Férias (uma vez que 90% dos fun-
cionários dos Centros estavam com 
três ou mais férias vencidas); conse-
quentemente remanejamos outros 
funcionários da educação para suprir 
o atendimento dos centros.  

-  Regularizamos o Transporte 
Escolar com a atualização dos cursos 
para os motoristas da Educação, ob-
tendo assim, as carteiras de licença 
para transportar alunos da rede públi-
ca de ensino;  

- Regularização da Cantina Mu-
nicipal, reforma e transferência pro-
visoriamente para a antiga Secretaria 
de Educação, onde todos conhecem 
como Estação do Ofício;

- Mudança do Art 32, do Estatuto 

do Magistério, passando pela Câmara 
Municipal, para assegurar uma Vice 
direção para as Escolas com mais de 
350 alunos, período integral ou três 
turnos;

- Nomeação da diretora e vice di-
retora para a Escola Municipal Nice 
Braga, Jorge Amado e Centro de Edu-
cação Criança Feliz;

- Semana Pedagógica – Aula 
Inaugural, com café da Manhã, apre-
sentação e palestra para todos os fun-
cionários da educação, realização de 
planejamento e reuniões nas Escolas;

- De acordo com o Art. 89, do 
Estatuto do Magistério, distribuição 

de aulas para todos os professores  do 
Ensino Fundamental e Centro de Edu-
cação Infantil;

- Processo em andamento de rea-
daptação de  professores que encon-
tram com problemas de saúde. Para 
a melhoria da qualidade dos projetos 
que realizam nas Escolas Integrais, o 
prefeito Gerson Zanusso contratou 
dois professores de dança, duas peda-
gogas e duas zeladoras, do concurso 
aberto.

- Regularização de todas as repar-
tições da educação, através da vistoria 
do corpo de bombeiro e vigilância sa-
nitária, extintores e outras...

Jurídico:

Es
pa

ço

Cássio José Bonadio
OAB/PR 56.734 - 

ADVOGADO MILITANTE 
NA DEFESA DOS 
CONSUMIDORES

Nem todo mundo tem o 
costume de fazer compras 
pela internet, muitos nem 

sabem como fazer e nem tem inte-
resse pelo assunto, mas com a mo-
dernização acelerada que vivemos e 
a correria do dia a dia, somadas ao 
avanço na inclusão digital, que cada 
vez mais proporciona a chegada da 
internet em mais lares brasileiros, 
essa prática comercial vem sendo 
muito utilizada.

As compras via internet trazem 
uma série de vantagens para os con-
sumidores usuários, que preferem 
realizar suas compras pelo meio 
virtual.

É claro que é muito mais cômo-
do se fazer uma compra no confor-
to de seu lar, onde a loja está aberta 
24 horas por dia, fazer pesquisa 
de preços em sites que apontam o 
menor preço e melhores condições 
de pagamento, sem ter que perder 
o horário de descanso percorrendo 
as ruas e enfrentando o trânsito e a 
correria dos dias atuais atrás da me-
lhor oferta e depois de andar muito 
tempo e escolher o produto de agra-
do ainda enfrentar longas filas para 
efetuar o pagamento.

É comum encontrar melhores 
preços nas lojas virtuais eis que, a 
estrutura despendida para manter 
a loja virtual tem um custo menor 
e como sabemos essa economia nas 
despesas do fornecedor se refletem 
em descontos para o consumidor, 
além do que, as lojas virtuais com 
a exceção do pagamento por meio 
de carnê oferecem várias opções de 
pagamento, sem filas.

No entanto nem tudo é uma 
maravilha na internet, assim como 
no mundo físico o mundo virtual 
tem seus problemas.

Que vai desde a demora na 
entrega do produto, a entrega do 
produto com defeito, a falta do pro-
duto que o consumidor comprou 
no estoque da loja ou até mesmo o 
consumidor sequer chega a receber 
o produto que comprou e pagou, 
seja a vista ou parcelado no cartão 
de crédito.

 Para os consumidores que cos-
tumam fazer uso dos meios virtuais 
para realizar suas compras, existem 
algumas medidas que podem evitar, 
ou pelo menos diminuir os aborre-
cimentos com essa modalidade de 
compra.

Algumas medidas como, fazer 
a identificação do fornecedor, veri-
ficar a segurança do “site”, proteger 
seus dados pessoais, escolher uma 
senha segura, verificar as caracterís-
ticas do produto, conferir as políti-
cas da loja quanto a entrega, formas 
de pagamento, garantia do produto 
e garantia de troca, verificar o pre-
ço e a incidência ou não de tarifas 
para envio, manter registro de tudo, 
prestar muita atenção aos e-mails 
que recebe, o que inclui o de confir-
mação da compra.

Observar essas e outras medi-
das recomendadas pelos órgãos de 

COMPRAS 
PELA 

INTERNET: 
Vantagens e 

desvantagens
proteção ao consumidor, ajudam em 
muito amenizar possíveis prejuízos.

Felizmente, hoje em dia o con-
sumidor não está mais sozinho e a 
mercê dos desmandos dos fornece-
dores e aproveitadores que se fazem 
passar por fornecedores, os Procons 
e associações de consumidores entre 
outros, são um grande avanço na de-
fesa dos direitos da parte mais fraca 
na relação de consumo (o consumi-
dor), como é o exemplo do IDEC, 
que em seu sítio virtual http://www.
idec.org.br/consultas/dicas-e-direi-
tos/compras-de-natal-pela-internet-
-proteja-se-do-atraso-na-entrega 
disponibiliza várias orientações ao 
consumidor, outro bom exemplo é 
o Procon de São Paulo que dispo-
nibilizou em seu sítio virtual http://
www.procon.sp.gov.br/pdf/acs_si-
tenaorecomendados.pdf uma lista 
com sites que são alvo de muitas 
reclamações dos consumidores e 
orienta que estes não comprem nos 
sites citados na lista.

Mas se todos esses cuidados fo-
rem observados na hora da compra 
e mesmo assim o consumidor ti-
ver problemas, o Código de Defesa 
do Consumidor, também ampara 
aqueles que fazem suas compras na 
internet.

Imagine que a próxima data 
comemorativa importante se apro-
xima, o “Dia das Mães” e o consu-
midor precavido encontra o presen-
te que considera ideal para agradar 
sua querida mãe; faz a compra com 
a devida antecedência, prevendo um 
maior movimento de compra por 
conta da data especial que se aproxi-
ma, e ao terminar o pedido, recebe a 
informação de que em 20 dias úteis 
a mercadoria será entregue em sua 
residência, o que lhe deixa tranquilo, 
eis que pelos seus cálculos, o prazo 
é suficiente para que no almoço de 
domingo do Dia das Mães, possa en-
tregar o desejado objeto de consumo 
que trará alegria àquela pessoa tão 
especial em sua vida.

No entanto, os 20 dias úteis se 
passam, o Dia das Mães se foi e nada 
do produto comprado pela internet 
ser entregue, imagine quão grande 
foi a frustração do consumidor em 
não poder presentear àquela pessoa 
tão importante.

E ao entrar em contato com o 
Serviço de Atendimento ao Cliente 
(SAC), apenas ouve aquelas frases 
que somente servem para aumentar 
a indignação do consumidor como: 
“não verificamos nenhum problema 
com seu produto senhor”, “estamos 
consultando em nosso sistemas 
senhor”, só mais um momento se-
nhor”, “por favor aguarde na linha”, 
“vamos estar entrar em contato após 
48 horas senhor”, entre outras igual-
mente irritantes.

Felizmente, o judiciário vem 
considerando em recentes decisões, 
que tais situações constrangedoras 
constituem dano moral, devendo o 

fornecedor indenizar o consumidor 
que for lesado pelo atraso na entrega 
do produto, ou na entrega do produ-
to com defeito, ou ainda por produ-
tos que não foram entregues.

O consumidor ainda tem as se-
guintes opções segundo o Código de 
Defesa do Consumidor, a sua esco-
lha:

Exigir o cumprimento forçado, 
pedir abatimento no preço, cancelar 
a compra com consequente devolu-
ção do valor já pago e cancelamen-
to de eventuais parcelas em aberto, 
caso haja algum tipo de prejuízo re-
lacionado, também é possível pedir 
indenização por perdas e danos.

Ainda sobre as compras on line 
é resguardado o direito de o consu-
midor arrepender-se da compra no 
prazo de 7 dias mesmo que o pro-
duto não tenha defeito, porém esta 
opção é valida apenas para compra 
pela internet e telefone, que são rea-
lizadas fora do estabelecimento co-
mercial (artigo 49 C.D.C).

Tais obrigações do fornecedor 
citadas acima podem ser extraídas 
de interpretação dos artigos 35 a 39 
do Código de Defesa do Consumi-
dor.

Também no mesmo codex po-
demos citar Art. 31. A oferta e apre-
sentação de produtos ou serviços 
devem assegurar informações corre-
tas, claras, precisas, ostensivas e em 
língua portuguesa sobre suas carac-
terísticas, qualidades, quantidade, 
composição, preço, garantia, prazos 
de validade e origem, entre outros 
dados, bem como sobre os riscos 
que apresentam à saúde e segurança 
dos consumidores.

A Lei consumeirista ainda ga-
rante ao consumidor que é lesado a 
facilitação da defesa de seus direitos 
em juízo, inclusive a inversão do 
ônus da prova.

O consumidor ainda pode con-
tar em caso que não são complexos 
e de valores inferiores a 40 salários 
mínimos com a justiça especial dos 
Juizados Especiais Cíveis, onde é 
isento de custas processuais, e conta 
com a celeridade processual.

Para aqueles que são conserva-
dores e preferem fazer as suas com-
pras de modo tradicional e usufruir 
do contato humano, também ser-
vem as orientações para a busca de 
seus direitos; já para aqueles mais 
ousados que preferem se aventurar 
nas ondas da internet, que busquem 
seus direitos quando forem lesados, 
reclamem nos Procons, procurem 
seus advogados de confiança, o ju-
diciário, e exerçam todos os seus 
direitos.

E a todos boas compras.

-  Reforma e colocação de peça do 
motor do ônibus do esporte, o qual en-
contramos sem motor;

- Reorganização dos professores 
da Educação Infantil, (creche) de acor-
do com as normas  do edital do  con-
curso;

- O prefeito Gerson Zanusso junto 
com a Secretária Municipal entrega-
ram ovos de Páscoa para os alunos da 
rede pública do ensino;

- Realização e  classificação do 
PSS,  (Processo Seletivo Simplificado), 
para contratação de professores, com a 
finalidade de suprir o atestado médico, 
licença prêmio  e projetos nas Escola e 
Centros de Educação Infantil;

- Encaminhamento para a lici-
tação de:  materiais de expediente, 
consumo, KIT material didático a pré-
-escola, ovos de páscoa, materiais de 
construção, tinta de impressora, grá-
fica, etc..

- Atendimentos das repartições da 
Educação de acordo com as possibili-
dades financeiras;

- Capacitação e atendimento pe-
dagógico para os professores do Ensi-
no Fundamental, Infantil e Educação 
Especial;

- Campeonato dos Comerciários;
- Campeonato da Mulher – Ho-

menagem ao Dia Internacional da 
Mulher;

Em andamento

- Curso de Capacitação para 
professores de 1º ao 3º ano do Ensi-
no Fundamental e coordenadores, 
PNAIC (PACTO NACIONAL PELA 
ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CER-
TA);

- Processo de  transformar a Esco-
la Jorge Amado em Escola de Campo;

- Regularização do  Processo  pe-

dagógico do Centro de Educação In-
fantil Arco Iris;

- Reorganização  das Escolas Inte-
grais de acordo com a legislação  Vi-
gente;

- Campeonato 1º de maio,  Diretor 
do Esporte Airton Felipe;

- Conferência CONAE  (Confe-
rência Nacional da Educação) 

- Jogos Escolares Estaduais

 ”Mudanças  abrem novos 
horizontes e contribuem para que as 

pessoas sejam  felizes”

Paranacity em Brasília
O primeiro-vice-presidente 

da Câmara dos Deputados, 
André Vargas (PT-PR), re-

cebeu em Brasília, vereadores e se-
cretários de diversos municípios do 
Paraná, que solicitaram o apoio do 
parlamentar na liberação de inves-
timentos para o seus municípios.

Em reunião com André Var-
gas, o secretário de administração 
de Paranacity, José Claudio Batista, 
enfatizou a importância da inter-
locução entre a administração do 
município e o parlamentar, “André 
Vargas é um parlamentar muni-
cipalista, tem sempre atendido as 
nossas solicitações e precisamos 
manter esse relacionamento”, com-
pletou.

Fabio Yamamoto é recebido pelo presidente 
da Sanepar em Curitiba que assegura R$ 2,5 

milhões de investimentos para Nova Esperança

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

O vice-prefeito de Nova Es-
perança, Fabio Yamamoto 
(PSD) foi recebido na ma-

nhã de ontem, quinta-feira, 25 de 
abril, na Sanepar em Curitiba.

Na ocasião, o presidente da 
Sanepar, Fernando Ghignone, as-
segurou para Nova Esperança in-

vestimentos através de recursos do 
Fundação Nacional de Saúde (Fu-
nasa) no valor de 2,5 milhões. Neste 
montante a Sanepar irá implantar 
ligações de esgoto em aproximan-
damente 1.000 imóveis. Ainda foi 
pauta da audiência o Fundo de Meio 
Ambiente que visa a preservação de 
áreas de manaciais.

“Em 2012, com investimentos de 
mais de R$ 450 milhões, a Sanepar 

O vice-prefeito de Nova 
Esperança, Fabio Yamamoto 
com o presidente da Sanepar 

Fernando Ghignone

Diretor de investimentos da Companhia, João Martinho 
Cleto Reis Junior, vice-prefeito Fabio Yamamoto e o 

presidente da Sanepar Fernando Ghignone

integrou mais de 105 mil famílias ao 
sistema de coleta de esgoto”, lembrou 
o presidente da Companhia, Fernan-
do Ghignone. “Os novos recursos fa-
zem parte do esforço do Governo do 
Estado para universalizar os serviços 
de saneamento”.

A audiência também foi acom-
panhada pelo diretor de investimen-
tos da Companhia, João Martinho 
Cleto Reis Junior.
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PUBLICIDADE LEGAL
ATAS, AVISOS, BALANÇOS, EDITAIS, LEILÕES
E OUTRAS PUBLICAÇÕES DE ORDEM LEGAL

NOVA ESPERANÇA 3209-8100

CORSA CLASSIC - PRETO 
10/10 - OPC: AR QUENTE, DE-
SEMBAÇADOR- R$ 21.900,00

 
PALIO FIRE  ECONOMY - 
BRANCO 11/12 - OPC: AR, 

DIREÇAO HIDRAULICA, TRIO 
ELETRICO -  R$25.900,00

 
GOL G4 1.0  -  4 PORTAS  - 
BRANCO CRISTAL  11/12 - 

OPC: AR , DIREÇAO, VIDRO, 
TRAVA ,  TRIO ELETRICO 

- R$25.900,00
 

VOYAGE 1.0 - 4 PORTAS - 
PRATA  09/10 - R$ 23.500,00

 
VOYAGE 1.0 -  4 PORTAS - 

PRATA 12/12  - OPC: DIREÇAO 
HUDRAULICA, VIDRO, TRA-

VA - R$27.000,00

Astra Hatch 2004/2004 – Cor preta, ar condicionado, 
direção hidráulica, vidros elétricos, alarme, Rodas de 

liga leve, completo. 

Focus Hatch Titanium 2011/2012 – Top de linha, 
16.000 Km, único dono, completíssimo + teto solar. 

Gol GV 2011/2012 – Prata, Ar condicionado, vidros 
elétricos, Placa A, IPVA 2013 totalmente quitado. R$ 

28.000,00. 

Celta Super – 4 portas, 
vidros elétricos, travas 

elétricas, alarme, limpador 
e desembaçador traseiro, 

cor prata.

Gol City – 4 portas, 
2003/2004, cor cinza, 

Travas, alarme, limpador 
e desembaçador traseiro 

– Placa A

COROLLA 2007/2007 XEI 
COMPLETO AUTOMATICO 

RODA DE LIGA 2º DONO
R$: 35.000.00
F:9937-0201

MERIVA 2010/2010 COMPLE-
TA AUTOMATICA BRANCA 

1.8
RODA DE LIGA  4 PORTAS 2º 

DONO R$:34.000.00
F:9937-0201

PALIO WEEKEND 2006/2007 
VERMELHA 4 PORTAS 

COMPLETA 1.8 HLX
1º DONO R$;27.000.00

F:9937-0201

S-10 TORNADO CABINE 

DUPLA PRATA 4X2 COM-
PLETA CAPOTA MARITIMA 
3º DONO TODA REVISADA 

EXTRIVE RABICHO R$: 
60.000.00

F:9937-0201

CORSA SEDAN 1998/1999 
COMPLETO 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

Uno mille fire basico com 

limpador  traseiro,  4 PORTAS 
DESEMBAÇADOR  trava e 

alarme ,  ano: 1999/ 2000 prata 
unico dono.

R$: 10.800.00 - F: 9944-2260

ECO ESPORT  2004/2005 HLX 
COMPLETA 1.6 PRATA 4 

PORTAS OTIMO ESTADO 
R$: 35.000.00 - F:9937-0201

PALIO FIRE 1995/1996  4 
PORTAS BASICO LIMPADOR 

TRASEIRO E DESEMBA-
ÇADOR VERDE METALICO 

PNEUS NOVOS ,  DOCU-
MENTOS EM DIA . 

R$: 9.000.00 - F: 9817-4304 

CELTA 2005/2006 COMPLE-
TO (-) DIREÇAO 4 PORTAS 

PRATA , FLEX COM :
MP3 , ALARME E TRAVA , 

MANUAL .
R$: 17.800.00 - F: 9944-2260

MONTANA CONQUEST 
1.8 COMPLETA PRETA , 
MANUAL 2004/2004  R$: 

18.000.00 F: 9817-4304

PALIO FIRE ECONOMY 1.0  
COMPLETO , AIR BAG , ABS, 

ANO:2009/2010 4 PORTAS 
PRATA. R$: 23.500.00 - 

F:9944-2260

(44) 3252-0201
NOVA 

ESPERANÇA
- PR

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

ClassiNoroeste
O Classificado do Jornal Noroeste
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Hipocondríacos são caracte-
rizados por pensamentos inten-
sos, desconfortáveis que invadem 
a mente e se intrometem no ra-
ciocínio normal com ideias de 
doença. Os mesmos se imaginam 
doente, percebe sinais que não 
existem, se identifica com sinto-
mas descritos por outras pessoas 
e passam a considerar que tam-
bém tem esta doença.

Estes são extremamente auto-
-centrado, mantém a observação 
em si mesmo, seu foco está cons-
tantemente avaliando suas pró-
prias sensações corporais e diag-
nosticando doenças inexistente. 
O pior companheiro do hipocon-
dríaco são os livros e sites que 
descrevem doenças, pois estas 
informação nutrem seu arsenal 
de argumentos para convencer a 
quem quer que seja, às vezes até 
aos médicos, de que realmente 
possui tal doença.

Esta patologia está relaciona-
da com a ansiedade e com isso 
aumenta cada sensação corporal 
normal a ponto de considerar que 
algo não vai bem. De toda forma 
só será hipocondríaco quem tam-
bém é muito ansioso. A hipocon-
dria e ansiedade andam de mãos 
dadas. Todo hipocondríaco é an-
sioso, mas nem todo ansioso será 
hipocondríaco. Exemplo, ao subir 
uma escada qualquer ser huma-
no normal perde um pouco o 
fôlego, mas o hipocondríaco fará 
deste momento uma “prova” de 
que tem problemas cardíacos.O 
hipocondríaco possui atenção 
seletiva. Por exemplo, ao assis-
tir um programa da TV sobre 
dengue, passará a perceber cada 
mosquito que passa ao redor, 
verá listras brancas característi-
cas do mosquito da dengue em 
absolutamente todo mosquito, e 
qualquer sinal vermelho em sua 
pele, provocado por sua própria 

unha sem perceber, será identi-
ficado como picado do mosquito 
da dengue.

Um grande prejuízo que o 
hipocondríaco causa a si mes-
mo é confundir os médicos e não 
ser diagnosticado corretamente 
quando de fato estiver doente, 
pois há uma grande quantidade 
de visitas ao médico e realiza-
ções de exames desnecessários, e 
claro que muitas vezes a depres-
são acaba sendo inevitável. Uma 
das possibilidades a tendência 
ao hipocondrismo é o individuo 
pensar que só recebera amor e 
acolhimento quando, e se, estiver 
doente, confundindo cuidados 
médicos com amor. O resultado 
seria a busca de amor e carinho 
através de cuidados médicos. Não 
há limites para a imaginação do 
hipocondríaco. Qualquer doença 
que ele possa ter ouvido falar po-
derá ser alvo de sua angustia.

Um grande risco na hipocon-
dria é a automedicação. Tomar 
medicação prescrita para outros 
momentos e outras doenças que 
já teve. Tomar medicação pres-
crita para outras pessoas. O hi-
pocondríaco se considera um ex-
pert, um médico. Ele já leu tanto, 
já pesquisou tanto que acha que 
sabe tudo sobre qualquer doença, 
mas não sabe.

Deve-se tratar a ansiedade, e 
para isso o psicoterapeuta é a pes-
soa que tem os instrumentos para 
a cura da hipocondria. O psicó-
logo clinico, conhece muito bem e 
sabe até mesmo que na maioria 
das vezes os médicos não levam 
em consideração a gravidade do 
sofrimento psicológico causado 
pela hipocondria e não encami-
nha este paciente para psicote-
rapia. É uma verdadeira falta de 
respeito ao sofrimento emocio-
nal. O hipocondríaco precisa de 
ajuda emocional.

Você é hipocondríaco?

Floraí participa da Copa 
Paraná de Handebol

Aconteceu nesse final de sema-
na na cidade de Cascavel a Copa 
Paraná de Handebol que contou 
com a participação de 32 equipes 
de 20 cidades.

Floraí se fez presente no Mas-
culino Sub-15 e no Feminino Sub-
17, com apoio do Departamento de 
Esportes e Prefeitura Municipal de 
Floraí.

A equipe Feminina, que é co-
mandada pelo Professor Adilson 
"Piuí" Ferreira ficou em segundo 
lugar, após um jogo equilibrado na 
final contra Cascavel, a cidade sede, 

que terminou com placar de 20 x 20 
e foi decidida nos sete metros.

Já a equipe masculina dirigida 
pelo professor Wellington "Tazo" 
kitsu, mesmo perdendo apenas um 
jogo, não teve a mesma sorte e ter-
minou em 5º lugar. 

A próxima competição do han-
debol de Floraí será os Jogos Escola-
res - Fase Regional, que será dispu-
tado em Marialva.

Entre as destaques da competi-
ção estão as Floraienses Evelin Tofa-
nello e Evelyn Oliveira pelo femini-
no e Eduardo pelo Masculino

O Departamento de Esportes em parceria com a 1ª dama 
Adriane Herradon e Márcia Marangoni comunicam a 

todos que as atividades da Melhor Idade retornaram no 
mês de Março e convidam a todos para participarem.
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Prefeitos de Atalaia e 
Floraí vão à Brasília 

solicitar o apoio de Vargas

Na segunda semana de 
abril, estiveram no 
gabinete do primeiro-

-vice-presidente da Câmara dos 
Deputados, André Vargas (PT-
-PR), em Brasília, as comitivas 
dos municípios paranaenses de 
Floraí e Atalaia. Eles foram rece-
bidos pelo deputado e assessoria.

A delegação de Atalaia, so-
licitou a inclusão do municí-
pio nos recursos do Programa 
de Aceleração do Crescimento 
(PAC2), com destaque às obras 
de infraestrutura, melhorias na 
saúde e na educação do muni-
cípio. A delegação contou com 
a presença do prefeito, Fabio 
Vilhena (PT); o presidente da 
Câmara de Vereadores, Carmo 
Ivo (PMDB); e os vereadores, 
Eduardo Borges (PR) e Luiz Car-
los Candioto - Bilico (PSD).

O prefeito e vice-prefeito 
de Floraí, Fausto Eduardo Her-
radon (PSDB), e Maurilio Ma-
rangoni (PSDB), também soli-
citaram recursos do PAC2, para 
obras de infraestrutura, sanea-
mento básico, entre outras ben-
feitorias para a cidade.

André Vargas garantiu que 
prestará todo o apoio para que os 
projetos sejam efetivados junto 
aos ministérios correspondentes 
com o acompanhamento da sua 
assessoria.
João Ricardo Lopes, de Brasília

Municípios solicitam investimentos do governo 
federal e pedem o apoio a André Vargas

Prefeito Fábio Vilhena durante conversa com o vice-
-presidente da Câmara dos Deputados, André Vargas 

(PT-PR) solicitou a inclusão do município nos recursos 
do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC2)

Fotos: Ricardo Weg

O prefeito de Floraí, Fausto Eduardo Herradon 
(PSDB), também solicitou recursos do PAC2, 

para obras de infraestrutura, saneamento bási-
co, entre outras benfeitorias para a cidade
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18º Jantar de Aniversário do Jornal Noroeste
Faltando ainda 2 meses para o evento, mais de 350 convites já foram vendidos, isto determina mais uma 
vez o grande sucesso desse acontecimento que é o mais tradicional da sociedade do noroeste do Paraná.

Socorro Alves 
de Oliveira 
- Vereadora 

em Presidente 
Castelo Branco

Quimisa de 
Nova Esperança

Secretários Municipais

Secretário da Ad-
ministração – Dr. 

Alexandre Manzotti

Procurador Jurídico do Município – 
Dr. Messias Queiroz Uchôa

Secretária da Assistência Social – 
Maria Isabel Cardoso Leal Escobar

Secretária da Educação – 
Aparecida Giglio Pasquini

Secretário 
de Obras 

– João 
Coleone

Assessor de Comunicação 
– Walter Regiani

Árabi´s Esfiharia


