
Edição Regional | www.jornalnoroeste.com

Sexta-feira, 07 de novembro de 2014 Edição 788 - Ano 20
“Deus seja louvado”

E-mail: contato@jornalnoroeste.com

JORNAL NOROESTE

ALTO PARANÁ: 
Município está en-

tre as cidades mais 
pavimentadas do 

noroeste. Cidade está 
executando mais de 

R$ 1,7 milhões em 
obras de asfaltamen-
to e já possui R$ 1,5 

milhões em recursos 
do PAC-2 para asfalto 

e galerias. PÁG. 4

A data mais esperada do 
comércio bate às portas e 
a Associação Comercial e 
Industrial de Nova Esperança 
– Acine já está preparando a 
Campanha de Natal.
Este ano, a entidade 
promoverá uma série de 
atividades com vistas a 
atrair os consumidores tanto 
da cidade quanto da região 
para as principais ruas e 
avenidas da cidade.

PÁG. 5

Preparativos

OPINIÃO

Água nossa 
de cada dia!
PÁG. 2

Crescer, a única 
alternativa

PINGOS E RESPINGOS

PÁG. 3

EDITORIAL

PÁG. 2

Otimista ou pessimista: 
De qual lado você está?

DEVOLUÇÃO

POLÍTICA

VIDA SAUDÁVEL

Moradores 
aprovam 

duplicação 
da BR-376 
entre Nova 

Esperança e 
Mandaguaçu

OBRAS EM 
ANDAMENTO

PÁG. 12

Nova 
Esperança 

está na 
semi�inal do 
Campeonato 
Estadual de 
Futebol do 

Paraná

ESPORTE I

PÁG. 6

PÁG. 12

PÁG. 12

PÁG. 5

Aécio Neves 
defende 

apuração 
rigorosa de 
denúncias 

na Petrobras

Você tem 
sede do quê?

Receita libera 
consulta ao 

penúltimo lote 
de restituições 
até a próxima 

semana

José Antonio Costa

PÁG. 12

ESPORTE II
Nova Esperança 

participa da Copa 
Paraná de Kickboxin 
em São Jorge do Ivaí

Pavimentação com blocos sextavados de concreto 12.600 m2 no trecho sentido 
Cemitério com 2.100 metros de extensão (início Casa da Oração) em convênio 
com o Governo do Estado e recursos próprios do município, ganhou elogios 
de inúmeras pessoas que passaram na cidade no último dia 02 de novembro, 
Finados e foram até o cemitério. Acesso antes era feito pela terra sob péssimas 
condições de tráfego para os motoristas.


